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Hold farten &
spar drivstoff
HOLD FARTEN SAMTIDIG SOM DU SPARER DRIVSTOFF. Volvo Trucks’ unike kombinasjon med
13-liters motoren og I-Shift Dual Clutch lar deg opprettholde farten samtidig som du sparer drivstoff.

Annonse-Oppslag-Fuel-annonse.indd 1

Du finner flere tips om hvordan du kan kjøre mer effektivt og kutte drivstofforbruket på
vår Youtube-kanal:
YOUTUBE.COM/VOLVOTRUCKSNORGE
Volvo Trucks. Driving Progress

03.11.2016 09:46:24

LEDER
Geir A. Mo

Vi har registrert at mange
politikere blander utslipp fra
transport generelt med utslipp
fra næringstransport spesielt –
og i noen tilfeller fra spesifikke
kategorier som tungtransport.
Direkte feilinformasjon
forekommer også.

Mangel på kunnskap
eller propaganda mot
bedre vitende?
I skrivende stund er det enda ikke oppnådd enighet om neste års
statsbudsjett. Debatten går høyt og hver dag er det nye oppslag i
mediene om dramatikken rundt hvem som skal samarbeide med
hvem og hvor store kutt det skal bli i klimagassene neste år.
For vår del synes vi det er trist at norsk politikk er redusert til en diskusjon om noe
som i den store sammenhengen betyr svært lite – nemlig kutt i norske CO2-utslipp.
Men CO2-utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor er et viktig tema for neste års statsbudsjett, enten vi liker det eller ikke. Desto viktigere er det at statistikk og begreper
blir benyttet på mest mulig korrekt vis. Hvis ikke de folkevalgte behandler kunnskapen på riktig måte, blir det svært vanskelig for velgerne å forstå hvordan CO2-regnestykket faktisk henger sammen.
Vi har registrert at mange politikere blander utslipp fra transport generelt med
utslipp fra næringstransport spesielt – og i noen tilfeller fra spesifikke kategorier som
tungtransport. Direkte feilinformasjon forekommer også. Marit Arnstad fra Senterpartiet slo i politisk kvarter på NRK den 25. november fast at tungtransporten
har dobbelt så store utslipp som personbiltrafikken. Dette er direkte feil.
Miljøpartiet De Grønne skriver i sitt alternative statsbudsjett at næringstranspor
næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene i transportsektoren, mens Marianne
Marthinsen fra AP i Aftenposten nylig like gjerne slo fast at næringstransporten
slipper ut mer enn dobbelt så mye som privatbilistene. Begge påstander er sterkt
misvisende da de fremstår som en sammenligning mellom privatbilismen og tungtransporten. For at bildet skal stemme må en må ta med alle andre transportformer
enn personbiler - herunder sjøfart, fiske, vare- og godstransport, jernbane, luftfart
og andre mobile kilder.
Miljødirektoratet, som vel må regnes som en uhildet kilde, har fasiten på
totaliteten. De slår fast at tungtransporten slipper ut mindre enn halvparten
av personbilene: 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i tungtransporten mot
5,5 millioner tonn fra personbiltrafikken. Totalt står utslippene fra tungtransporten for 4 prosent av de kombinerte utslippene i Norge. Setter vi dette opp
mot de globale utfordringene er Norges andel ikke stort større enn et
musepiss i havet.
Når en i tillegg vet at de lokale utslippene er eliminert ved bruk av
moderne lastebiler med Euro VI-motor, og at HVO100 eller annen type
2. generasjons biodiesel så godt som fjerner hele CO2-problematikken, er
det bare å slå fast at norsk vegtransport slipper ut så lite med dagens teknologi at fokuset til politikerne bør være helt andre steder enn å legge enda
flere restriksjoner og kostander på en næring som landet er helt avhengig
av. Kunnskapen om dette har de. Så hvorfor bruker de da så mye tid på å
snakke norsk vegtransportnæring ned?

God Jul

Året nærmer seg slutten og det er på tide å roe seg ned i
refleksjon og takknemlighet over året som snart er over.
Fra NLF takker vi våre lesere og medlemmer for innsatsen
og samarbeidet og ønsker dere alle en riktig god jul.
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Skreddersydde
løsninger
For den eneste bedriften som betyr noe. Din.

For mer informasjon om neste generasjon Scania, besøk scania.no eller scania.com

#ScaniaFamilien #NextGenScania

a

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

AKTUELT
Godkjenner
74 tonn, men
bare på enkelte
veier
Svenske myndigheter har nå godkjent
flere veier for bruk med vogntog med
samlet totalvekt på 74 tonn. Men Sveriges Åkeriföretag er kritiske.
– Det er positivt at man nå innfører 74
tonn, men veiene er spredte og det lille
veinettet som er utpekt blir som en dråpe i havet. Hvilken transportbedrift vil
investere i slike biler for bare å kunne
kjøre på et lite område? Det er naivt å tro
at omlastning til jernbane vil skje når
veien tar slutt, sier Ulric Långberg som
er bransjesjef i Sveriges Åkeriföretag.
Han mener klimanytten blir borte når
man ikke sørger for et sammenhengende
veinett for 74 tonn, og at man må slutte
å se på de ulike transportløsningene
som konkurrenter.
– Det er ikke noen konkurranse mellom de ulike transportformene. De som
jobber med transport jobber kontinuerlig
med effektivisering. Jeg er redd det begrensede veinettet som åpnes for denne
typen transport er resultatet av et politisk kompromiss, snarere enn å se hva
som tjener samfunnet best, sier Långberg.

8

NLF-MAGASINET 2016 • NR 8

NETTSIDE: Anna Gorzynik fra Krosno i Polen er mammaen til lastebilsjåføren Lukasz (33). Hun har blitt invitert av norske

myndigheter til å være med sønnen på jobb i Norge. (FOTO: Skjermdump/ Bacon OSL)

Mamma presenterer

I en storstilt informasjonskampanje tyr man til mamma for å få frem budskapet om hvilke regler og
rettigheter som gjelder for utenlandske sjåfører som kjører i Norge.
Ett av filmens hovedmål er å vise at man kan stole på norske myndigheter. I filmen møter vi Anna
Gorzynik, som er moren til Lukasz. Hun blir med sønnen på tur i Norge og kommer med råd og tips
til hvordan han skal kjøre og hvilke regler som gjelder.
Bak kampanjen står det såkalte treparts bransjeprogrammet der NLF er en av partene.
– Kampanjen gir oss en god anledning til å nå ut med informasjon om hvordan det er å kjøre i
Norge. Selv om dekk- og kjettingutrustningen er blitt bedre de siste årene, er det fortsatt mange
sjåfører som kommer uforberedt på forholdene de møter på norske veier, sier Henning Harsem som
leder tilsyn- og kontrollseksjonen i Vegdirektoratet.
En egen nettside (www.mammapresenterer.no) er også lansert. Her finner utenlandske sjåfører nyttig informasjon om det å kjøre lastebil i Norge.

Tilbyr bombrikke
AutoPassbrikken til Cirkle K kan også brukes
når Bastøfergen mellom Moss og Horten nå
innfører betaling med AutoPass. For å kunne
bruke Cirkle K sin brikke, til å betale med når
AutoPass innføres som betalingsmiddel på
fergestrekningen fra 1. januar 2017, må kundene tegne et eget abonnement for dette.
Ifølge en melding fra Cirkle K tilkommer det
et pristillegg på 180 per kjøretøy per måned
for tjenesten.
– For større biler vil pristillegget være tjent
inn i løpet av en passering, og vi tror at dette
vil være aktuelt for flere av våre kunder ettersom Horten-Moss er den største fergestrekningen i Norge, skriver Cirkle K i meldingen.
Samtidig med at Bastø Fosen nå åpner for
betaling med AutoPass endres også takstene
og lengdeklassene justeres. Ifølge Bastø Fosen vil prisendringen variere med lengden på

NYE FERGER: Nye ferger og flere avganger vil øke
kapasiteten på fergesambandet mellom Moss og Horten.
Samtidig åpnes det for betaling med AutoPass. (Foto:
Illustrasjonsbilde/ Skjermdump Bastø Fosen)

kjøretøyet, men ordningen med sommer- og
vintertakst forsvinner.
– Større ferger og flere avganger vil øke
kapasiteten med rundt 30 prosent. Samtidig
får alle passasjerer reise gratis. For å kompensere for dette vil fergetaksten for de fleste kjøretøygruppene øke, sier Arne Bjørklund
i Statens vegvesen.

Skal lære syklister trafikksikkerhet
Volvo Trucks tar initiativ for å øke trafikksikkerhetsforståelsen blant myke trafikanter.
Kampanjen «Se og bli sett» retter søkelyset
mot syklister fra 12 år og oppover. Målet er å
øke forståelsen av hvordan myke trafikanter
kan samarbeide med lastebilen i byområdene.
Som navnet tilsier fokuserer kampanjen på
hvor viktig det er med øyekontakt og å holde
avstand til lastebilen som har store blindsoner.
– For å minimere risikoen for trafikkulykker
utruster vi våre lastebiler med flere intelligente sikkerhetssystemer og utdanner sjåførene i

sikker kjøring. Men den menneskelige faktoren
er likevel av avgjørende betydning i de fleste
trafikkulykker og det blir viktig å øke forståelsen av sikkerhet i trafikken hos alle trafikanter, sier Carl Johan Almqvist.
Kampanjen «Se og bli sett» er ment brukt
på skoler og i ulike organisasjoner. Opplæringspakken inneholder ferdig materiale med
presentasjon og filmer, samt praktiske øvelser
i hvordan man gjennomfører en øvelse utendørs med en lastebil.

VIKTIG: En lastebil har store blindsoner. Det er viktig å holde avstand og ha blikkontakt med sjåføren.

Restriksjoner etter tunnelbrann
Rapporten etter brannen i Skatestraumtunnelen er
nå klar. Både veigeier Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen får kritikk for mangelfull
sikkerhetsoppfølging i tunnelen og for ikke å ha
gode nok kontrollrutiner av kjøretøyer som frakter
farlig gods.
En av tilrådningene fra kommisjonen er å innføre
restriksjoner for transport av farlig gods i tunneler.
– Vi har stor forståelse for tilrådningen, og mener at dette punktet må sees i sammenheng med
de andre risikovurderingene som vi også har blitt

bedt om å gå igjennom på nytt. Det viktigste for oss
er å følge tilrådningene og sørge for at sikkerheten
i fremtiden blir bedre enn hva den er i dag, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.
Det var den 15. juli i 2015 at et vogntog lastet
med 16 000 liter bensin tok fyr inne i Skatestraumtunnelen. Ulykken, som ikke krevde
menneskeliv, er betegnet som den største brannen
i en norsk veitunnel. Skatestraumtunnelen er undersjøisk og ble åpnet i 2002.

Vil ha felles
regler
I en kronikk etterlyser vegdirektør,
Terje Moe Gustavsen, felles regler for
tungtransport. Han peker på at det i
dag er store forskjeller mellom de
nordiske landene hva gjelder vektkrav
og lengdebestemmelser på lastebiler
og vogntog.
I kronikken peker Gustavsen på at
utviklingen går mot større og tyngre
vogntog. For eksempel pågår det forsøk med tømmervogntog på opp til
104 tonn og med en lengde på inntil
32 meter.
– Utviklingen reiser mange problemstillinger knyttet til trafikksikkerhet, slitasje og vedlikehold av
veinettet, belastning på bruer, høyder
i tunneler og mye mer, skriver
Gustavsen. Han understreker at en
harmoneringsprosess ikke blir enkel.
– Vi har forsøkt dette før, men jeg
vil ta et nytt initiativ i vårt nordiske
samarbeid med de andre transportog vegadministrasjonene. Det blir
krevende og vil ta tid, men vi kan ikke
la være å gjøre denne jobben, skriver
vegdirektøren.

FORSKJELLER: Innen Norden er det store
forskjeller knyttet til vekt- og lengdebestemmelser. Nå vil vegdirektør Terje Moe Gustavsen
jobbe for felles regler. (Illustrasjonsbilde: Stig
Odenrud).

Samarbeid med Nortura
Tranpsportkompetanse og Nortura har inngått et samarbeid der formålet er å sikre at arbeidstider i tillegg til kjøre- og hviletider overholdes ved frakt av levende dyr og av nødslakt. I
første rekke gjelder avtalen rundt 35 av Norturas biler på anleggene i Sandeid, Forus, Tønsberg,
Målselv, Karasjok og Elverum.
Avtalen mellom de to skal sikre at Norturas biler tilfredsstiller offentlige krav og bestemmelser, i tillegg til å gi råd om drivstoffbesparende og skadeforebyggende kjøring.
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SKYLDER EN
KVART MILLIARD I
UBETALTE BØTER
De siste tre årene har pengekravet fra bøter gitt til utenlandske
sjåfører økt med 28 prosent. Nærmere 35 000 krav til en samlet sum
på over 250 millioner kroner forblir ubesvart. Verstingene kommer
fra Polen og Litauen.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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I de ferske tallene som NLF har blitt
fremlagt av Statens innkrevingssentral er
det mange urovekkende momenter. Samlet sett uteblir over 256 millioner kroner
fra utenlandske sjåfører som har blitt bøtelagt i Norge. Oversikten gjelder både
personbilister og vogntogsjåfører, men
sistnevnte gruppe utgjør den klart største
andelen. Tallene inkluderer krav som forenklet forelegg, automatisk trafikkontroll,
vanlig forelegg og dom i straffesak.

Over 50 millioner kroner i nye krav
på tre år

Sammenlignet med 2013, da NRK meldte at utenlandske sjåfører skyldte 200 millioner i ubetalte bøter, snakker vi altså om
en økning på 28 prosent. Polen, Litauen
og Romania står for den største andelen
av økningen. På tre år har sjåfører fra disse landene samlet opp nærmere 34 milli-

2013
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Polen

Litauen
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Romania

ØKER: Grafene viser summene av utestående krav rettet mot de aktuelle landene fra Statens innkrevingssentral. Tallene

inkluderer krav som forenklet forelegg, automatisk trafikkontroll, vanlig forelegg og dom i straffesak. (Kilde: Statens
innkrevingssentral)

STORE PENGER: Sjåfører fra Polen, Litauen og
Romania skylder totalt 110,5 millioner kroner i
ubetalte bøter. Det er en økning på nærmere 34
millioner på bare tre år. (Illustrasjonsbilde: Stein
Inge Stølen)

En oversikt over antallet totale krav og
antallet betalte krav i 2015 gir et godt
bilde av betalingsviljen i de forskjellige
landene. Mens nordmenn betalte over 90
prosent av samtlige krav, fulgte svenskene
og danskene hakk i hæl med henholdsvis
89,9 og 82,5 prosent innbetaling. Men
når vi beveger oss ut av Norden, faller
betalingsviljen betraktelig. For de tre
ikke-nordiske landene på «topplisten»
over ubetalte krav, ser vi at innbetalingsprosenten bare er 44,9 prosent. De fleste
kravene som sendes forblir altså ubetalt.
Verst er det i Romania, hvor bare 1 av 4
krav resulterer i en innbetaling.

Innbetaling på frivillig basis

Sverige, som tidligere lå på andreplass,
har sett en liten nedgang i både antall

– Hvis vi fortsetter på
denne måten kommer vi aldri
til å bli kvitt de useriøse og
trafikkfarlige transportørene
fra Øst-Europa.
IKKE OVERRASKET: Administrerende direktør i NLF Geir A.
Mo er ikke overrasket over tallene. Her i debatt med
Vlantanas logistikkdirektør Ruta Sakalauskaite. (Foto:
Stein Inge Stølen)

oner kroner i nye krav. Polakker skylder
klart mest med hele 56,7 millioner kroner
utestående, mot 39 millioner i 2013. Litauen har passert Sverige på verstinglisten
og ligger nå på andreplass med over 34
millioner i krav. Dette er en oppgang på
nærmere 50 prosent siden 2013.
Betaler mindre enn halvparten av kravene

Geir A. Mo
krav og pengesummer. De skylder i dag
24,4 millioner kroner, en reduksjon på 3,5
prosent siden 2013. Dette henger nok
sammen med at Statens innkrevingssentral kan drive tvangsinnkreving i de nordiske landene. I resten av EU er imidlertid ikke disse reglene gyldige, noe som
gjør at innbetaling skjer på frivillig basis.
– Hvis vi fortsetter på denne måten
kommer vi aldri til å bli kvitt de useriø-

se og trafikkfarlige transportørene fra
Øst-Europa. Det medfører absolutt ingen konsekvenser å overse et bøtekrav,
og det vet aktørene godt. Det er nettopp
her de tjener inn sine profittmarginer,
gjennom å regelmessig bryte lover og
regler som skal styrke trafikksikkerheten
for deg og meg, forteller en oppgitt
NLF-direktør.

– Kan belaste bøter gjennom
AutoPass

Geir A. Mo foreslår samtidig en mulig
løsning:
– I dag må alle lastebiler på norske veger, utenlandske som norske, ha bombrikke gjennom AutoPass. Hvis politiet
fikk anledning til å belaste bøtene på
bombrikken i stedet for gjennom Statens
innkrevingssentral, ville nok betalingsandelen økt betraktelig, sier han.
Norges Lastebileier-Forbund var en av
de viktigste pådriverne for ordningen
med obligatorisk bombrikke. Det neste
punktet på planen er å få på plass en forhåndsbetalingsløsning etter modell fra
andre land. Dette garanterer at bompengene faktisk blir betalt.
– Deretter kan det være naturlig å se
på muligheten for å bruke AutoPass som
et betalingsmiddel også for bøter og
forelegg, foreslår NLF-direktøren.

Sjåfører med ukjent opphavsland
skylder 10 millioner

Svært mange sjåfører har blitt bøtelagt
uten at opphavslandet er kjent, av forskjellige årsaker. Disse blir satt i kategorien ”statsløs”. Her uteblir hele 10 millioner kroner og betalingsviljen er
svært lav – bare 23 prosent.
NLF-MAGASINET 2016 • NR 8
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NORSKE MYNDIGHETER MAKTESLØSE
Sjåfører fra Polen, Litauen og
Romania skylde norske myndigheter over 110 millioner kroner.
Statens innkrevingsentral står
maktesløse.
Bare 44,90 prosent av bøtene blir betalt
og betalingsuviljen hos østeuropeerne er
størst.

Kan ikke kreve inn

Mens nordmenn betalte over 90 prosent
av samtlige krav i 2015, var betalingsuviljen hos østeropeerne stor. Så ille er det at
de fleste kravene som sendes ut aldri blir
betalt. I Romania betales bare ett av fire
krav fra Norske myndigheter. For mens

Betalingsuviljen er stor.
I Romania betales bare en av
fire bøter.

Statens innkrevingssentral kan tvangsinnkreve penger innen Norden er det en
rettighet de ikke har utenfor Nordens

FORSKJELL: Det er et markert skille når vi ser på hvor mange bøter som betales av nordiske, kontra land utenfor norden.
Tallene inkluderer krav som forenklede forelegg, ATK, vanlige forelegg og bøter som skyldes dom i straffesak. (Grafikk:
Stein Inge Stølen)

«grenser». Her kan de kun appellere til
den enkelte transportørs velvilje og samvittighet – og som vi ser av tallene er dette ikke spesielt givende.

Ønsker å konfiskere kjøretøyet

Direktør i NLF, Geir A. Mo, tar til orde
for krafig lut for å få bukt med problemet.

Han mener kontrollmyndighetene må gis
myndighet til å konfiskere kjøretøyet ved
hjelp av hjullås til bøtene er betalt.
– Situasjonen er helt uholdbar. Hjullås
bør innføres som et strakstiltak inntil
gode og tilfredsstillende betalingsløsninger er på plass, sier Mo.

Her er betalingsuviljen størst
Disse ti landene som
alle driver med gods.
transport i Norge har
lavest betalingsvilje.
I Albania betales under
ti prosent av kravene.

Albania

8 prosent

Skylder kr. 994 855

Algerie

10 prosent

Skylder kr. 1 309 122

Bosnia

11 prosent.

Skylder kr. 1 400 388

Statsløs

23 prosent

Skylder kr. 10 092 212

Romania

25 prosent

Skylder kr. 19 641 953

Hviterussland

25 prosent

Skylder kr.

Serbia

29 prosent

Skylder kr. 2 305 790

Bulgaria

32 prosent

Skylder kr. 1 617 070

Ukraina

33 prosent

Skylder kr. 1 332 729

Makedonia

35 prosent

Skylder kr. 1 175 965

Krav utstedt av Statens innkrevingssentral i 2015.
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NLFs TRANSPORTKONFERANSE 20. -21. JANUAR 2017

TRANSPORTKONFERANSEN
TIL HAMAR
Vinterens store hendelse – NLFs transportkonferanse 2017 –
arrangeres denne gangen på Scandic Hamar, en liten togtur fra Oslo
Lufthavn Gardermoen. I et rikholdig program står fremtidens mange
utfordringer i sentrum.
Tekst: NLF

Årets program er fullt av faglige godbiter! Vi setter søkelyset på realismen i
de utslippskutt vår næring skal pålegges.
Er dette i det hele tatt mulig å få til?
Hva må til? Hva slags teknologi og hvilke energibærere ser vi for oss? Er batteri
løsningen? Er det mulig å overføre mer
til sjø og bane? Og ikke minst – hva
gjør vi selv? Innledere fra Zero, lastebilprodusenter, rederinæringen og vår egen
organisasjon står klar til å oppdatere
oss.

Solvik-Olsen kommer

2017 er et stortingsvalgår og derfor er det
viktig å sette søkelys på om regjeringen
har innfridd de løfter de ga i 2013. Og
hva lover de forut for det kommende valget? Statsråd Ketil Solvik-Olsen har

bekreftet sin deltagelse. Han vil bli målt
og vurdert fra representanter fra opposisjonen – og ikke minst fra NLF selv gjennom Geir A. Mos innledning «Transportåret 2017 – forventninger fra norske
transportører». Frisk debatt blir det også
– moderert av tidligere politisk redaktør
i TV2, Stein Kåre Kristiansen.

Kabotasje på dagsorden

Forbundsleder Tore Velten, har vært tydelig på at kampen mot ulovlig kabotasje
er hans viktigste sak som leder av NLF.
På Transportkonferansen vil han i samtale med tidligere næringspolitisk direktør i NHO LT, Erling Sæter, gå gjennom
de utfordringene norske transportører
stilles overfor. Og dette handler ikke bare

FREMTIDENS
ORGANISERING: Den kjente

fremtidsforskeren Eirik
Newth skal snakke om
fremtidig organisering av
transportbransjen.(Foto:
Jon Michael)

KOMMER: Nestleder i
Transporkomiteen
Eirik Sivertsen, Ap.

KOMMER: Medlem i
Transportkomiteen
Toril Eidsheim, Høyre.

KOMMER: Transportpolitisk talsmann,
Heikki Holmås, SV

KOMMER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) kommer til NLFs Transportkonferanse på Hamar.
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PROGRAM FREDAG 20. JANUAR

om transport, men like mye om trafikksikkerhet og kriminalitet. I samtalen vil
det også være med representanter fra Statens vegvesen, partene i arbeidslivet og
kontrollmyndighetene.

09.30 – 10.30

REGISTRERING OG KAFFE/FRUKT

10.30

MØTESTART
Møteleder viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni

10.35

VELKOMMEN
Forbundsleder Tore Velten

10.45 – 12.30

40% UTSLIPPSKUTT I TRANSPORTNÆRINGEN FØR 2030 – TÅKEPRAT ELLER REALISME?
Det grønne skiftet krever store kutt i utslippene fra transportnæringen innen 2030.
Er det realistisk å få til – og hvordan kan det i så fall gjøres?
• Hvilken politikk er nødvendig? Zero
• Hvilke energibærere?
• Motorteknologi. Repr. fra en av de store lastebilprodusentene
• Hva skjer innen batteriteknologi?
• Vil laste- og varebilbransjen bidra til grønt skifte?
– Hva gjør lastebileierne selv? Erfaring fra NLF-bedrift – HVO
– Hvor blir det av de grønne varebilene?
• Overføring til sjø og bane – politisk luftslott eller en del av løsningen?

12.30 – 13.30

LUNSJ

13.30 – 14.00

TRANSPORTÅRET 2017 – FORVENTNINGER FRA NORSKE TRANSPORTØRER
Adm. direktør Geir A. Mo

14.00 – 16.00

ER REGJERINGSPARTIENES BLÅ-BLÅ LØFTER INNFRIDD?
• Eirik Sivertsen, nestleder i Transportkomiteen, AP
• Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, FrP
Kommentarer fra:
• Toril Eidsheim, medlem Transportkomiteen, Høyre
• Heikki Eidsvold Holmås, transportpolitisk talsmann, SV
Etter innledningene: Samtale om nåtid og fremtid moderert av Stein Kåre Kristiansen

16.00 – 16.30

KAFFEPAUSE/FRUKT

16.30 – 18.00

KABOTASJE OG UTENLANDSK LAVPRISTRANSPORT– ROTEN TIL ALT ONDT?
• Forbundsleder Tore Velten – om utfordringene for norske transportører
Samtale med moderator Erling Sæter om kabotasje, internasjonalisering og arbeidsforhold
Samtalen utvides med representanter som svarer på utfordringene
• Transportkriminalitet – hva gjør SVV?– Jon Molnes, leder Krimenheten
• Trepartssamarbeidet – hvordan få både kjøper og selger til å ta ansvar?
Jan-Terje Mentzoni, NLF, Geir Kvam YTF
• Kjøre- og hviletid, kabotasje og andre kontrollutfordringer – Dag Rykkje, SVV region Vest

19.00

MIDDAG

Fagdag på lørdagen

Lørdag 21. januar er den store fagdagen.
Har får du faglig oppdatering på en rekke
temaer som berører deg og din bedrift i
hverdagen. Du vil ha mulighet til å delta
på flere ulike sesjoner og virkelig få med
deg matnyttig kunnskap hjem! Du leser
mer om sesjonene i vedlagte program.
Konferansen avsluttes med et foredrag
av den kjente fremtidsforskeren Eirik
Newth, som skal snakke om fremtidig
organisering av transportbransjen. Eirik
Newt har utgitt 22 bøker som er oversatt
til 19 språk. Han er utdannet cand. scient
med hovedfag i astrofysikk. Han er kjent
som formidler av naturvitenskap og brukes ofte som kommentator i radio og TV
i spørsmål som angår bl.a. fremtidsforskning, et tema han de siste 15 årene har
viet stadig mer tid til. Hans foredrag er
virkelig verdt å få med seg!
Innimellom alt dette blir det tid til festmiddag og ikke minst et attraktivt program for ledsagere på sentrale og moderne Hamar Hotell!

Påmelding innen 16. desember:

www.lastebil.no

OBS! Endringer i programmet kan forekomme, da ikke alle innlederne er bekreftet.

PROGRAM LØRDAG 21. JANUAR
09.00 – 13.00

PROFESJONALISERING. PARALLELLE SESJONER
Foreløpige eksempler for temaer parallellsesjoner :
Bedriftsleder, Arbeidsgiver, Transportkjøper, Kontrakter, Trafikksikkerhet,
Økonomi, Teknisk og Faggrupper

13.00 – 14.00

LUNSJ

14.00 – 14.45

FRAMTIDIG ORGANISERING AV TRANSPORTBRANSJEN
Fremtidsforsker Eirik Newt

14.45 – 15.00

AVSLUTNING

PRISER
OPPHOLD

SEMINARAVGIFT

TOTALT

Konferansedeltager, enkeltrom, fullpensjon

kr 2 400

kr 1 200

kr 3 600

Konferansedeltager m/ledsager, dobbeltrom, fullpensjon

kr 3 500

kr 1 200

kr 4 700

2 konferansedeltagere i dobbeltrom , full pensjon

kr 4 200

kr 2 400

kr 6 600

Konferansedeltager uten overnatting, inkl. lunsj

kr 1 000

kr 1 200

kr 2 200

Konferansedeltager u/overnatting m/lunsj og festmiddag

kr 1 600

kr 1 200

kr 2 800

Drikke til måltider kommer i tillegg
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VENNER PÅ VEIEN:

FILMSTJERNE
FOR EN DAG
Det var både surt og kaldt, men for 10 år gamle Jenny
Larsen spilte det liten rolle. Hun har hovedrollen i den nye
filmen som skal vises frem for deltakerne til Venner på
veien.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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HOVEDROLLE: Jenny Larsen fra

Brøttum er ti år gammel. Hun
har hovedrollen i NLFs nye film
som får en sentral plass i
trafikksikkerhetspakken
Venner på veien.

INSTRUERES: Jenny gjør akkurat som hun får beskjed om fra regissøren – og alltid med et smil.

ØYEKONTAKT: Det er viktig å vinke til sjåføren og få
øyekontakt før man krysser veien.

DRONE: En drone ble brukt under store deler av filminnspillingen på Vålerbanen i Solør.

SKUMLE BLINDSONER: Tommy Rustad kjørte lastebilen.

En drone henger i luften over den store
lastebilen fra Scania. I neonfarget topplue og med skolesekk på ryggen vinker
Jenny Larsen til Tommy Rustad som
sitter bak rattet. Innspillingen av en av
de viktigste filmene i år er i gang.

Hovedrolleinnehaver

Jenny har beina solid plantet på bakken
mens dronen flyr over oss og filmkameraer snurrer. Med et digert smil gjør hun
akkurat slik regissøren befaler. – Vink,
gå. STOPP, brøler han.
Den ti år gamle jenta fra Brøttum ved
Lillehammer går til daglig på kulturskole, men i dag har hun hovedrollen i NLFs
nye film som peker på hvor viktig det er
å tenke over de store blindsonene som er
rundt en lastebil.
– Det er veldig spennende å være med
på dette. Selv om sjåføren sitter høyt ser
han jo ikke så godt, sier hun.

Venner på veien

Og det er nettopp det som er hele poenget med filmen som skal vises til barneskoleelever i regi av NLFs Venner på

veien. Her får elevene et innblikk i hvordan de skal oppføre seg rundt en lastebil
og at sjåføren ikke ser alt selv om han
eller hun sitter høyt.
– Det ville være et mareritt å kjøre på
noen. Blindsonene er en utfordring.
Ordene kommer fra Tommy Rustad. I
dag sitter han bak rattet på Scanias nye
lastebil, som ved siden av Jenny har hovedrollen i filmen – men mange kjenner
nok Tommy Rustad best med hjelm på
hodet, kjørehansker på hendene og bak
rattet i en racerbil.
– Jeg syntes det er veldig hyggelig at
NLF bruker meg til dette. Det er bra å
bli assosiert med noe annet enn bare racing, sier Tommy Rustad som også er
NLF-medlem.
– Ja, det stemmer. Jeg har en tømmerbil og en tippbil. Så jeg er mye på veien
også i store biler. Mange vet det nok ikke,
men jeg er tredje generasjon som kjører
tømmer i familien og er født og oppvokst
med lastebiler, forklarer Rustad.

– Kjempegøy

Igjen vinker Jenny til Tommy. Igjen

krysser hun gangfeltet foran den digre
bilen og igjen gjør hun det hele med et
smil. Og det er beundringsverdig. For
vind og syv minusgrader river godt i
kinnene denne dagen på Vålerbanen i
Solør.
– Det er kjempegøy. Alt har vært gøy
i dag, stråler hun før hun igjen gjør seg
klar til nye opptak.
– Filmen skal vise først og fremst barn
hvorfor det er så viktig å få blikkontakt
med sjåføren av en lastebil. Blindsonene
er store og en av de største utfordringene
for de som kjører tungbil, sier regionssjef
Guttorm Tysnes i NLF.
Han mener Venner på veien er unikt i
trafikksikkerhetsøyemed.
– Barn tar denne lærdommen godt til
seg når vi er ute på skolene. De forteller
foreldre og søsken om dette når de kommer hjem, og gjennom programmet klarer vi å gjøre en stor og skummel lastebil
til en venn langs veien. Jeg mener dette
er et av de viktigste trafikksikkerhetsprogrammene som finnes og nå får vi
også en helt ny film å vise frem, sier
Tysnes.
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NY DØGNHVILEPLASS PÅ E6
På Fugleåsen rett ved E6 i Ski
kommune ligger Norges nyeste
døgnhvileplass. Plassen er
gratis å bruke og har plass til
100 lastebiler.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Uthvilte sjåfører er avgjørende for
trafikksikkerheten på veiene våre, sa
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
før han klippet snoren som markerte den
offisielle åpningen av den nye døgnhvileplassen på Fugleåsen i Ski.

ÅPNET: Regionsjef J.Kristian Bjerke i NLF (t.v), ordfører i Ski Tuva Moflag, statsråd Ketil Solvik-Olsen og avdelingsdirektør i SVV Akershus, Nils Audun Karbø, åpnet den nye hvileplassen på Fugleåsen ved E6 i Ski kommune. (Foto: NLF)

Ikke permanent

Døgnhvileplassen som har plass til 100
tunge kjøretøy er ikke permanent, men
er ment som en midlertidig løsning frem
til en ny og fast døgnhvileplass åpnes på
Taraldrud om noen år.
Anlegget på Fugleåsen er utstyrt med
eget servicebygg med toaletter, dusj og
vasker. Anlegget er belyst og det er
gratis å bruke.
– Plassen er forbeholdt sjåfører som er
underlagt reglene om kjøre- og hviletid
og skal ikke brukes av andre. De som er
pålagt hviletid kan oppholde seg på plassen i inntil 24 timer, forklarer Nils
Karbø som er avdelingsdirektør i Statens
vegvesen.
Hvileplassen ble en realitet etter at
Statens vegvesen inngikk en avtale med
Åsland Næringspark Eiendom AS om
leie av området. Selve leieavtalen har en
løpetid på inntil fem år og Statens vegvesen betaler hvert år inntil 10 millioner
kroner i leie.

– Flere kameraer

– Det å kunne ta hvilen på en plass som

100 TUNGBILER: Den nye døgnhvileplassen har plass
til 100 tungbiler og 25 av plassene er laget for modulvogntog. Et eget servicesenter er også på plass.
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POSITIV: - Her er det stille og rolig, men jeg ønsker meg

flere kameraer og skilting som forbyr parkering av
traller, sier Ronald Olsen.

Jeg ønsker meg flere
kameraer, men plassen har
blitt veldig fin.
Ronald Olsen
dette med gode fasiliteter er helt avgjørende for at vi får gjort en god jobb og
vi setter veldig pris på at man når har fått
denne hvileplassen på Fugleåsen. For
sjåførene som kjører i dette området er
denne plassen svært viktig, forteller

STRØM: Noen av plassene er reserverte for vogntog med

kjøleaggregater. Her er det også strøm til drift av
aggregatene.

regionssjef for Oslo, Akershus og Østfold J. Kristian Bjerke.
Også sjåførene setter pris på den nye
plassen.
– Det er veldig bra med en hvileplass
som dette, men personlig kunne jeg nok
ønsket meg flere kameraer og noe bedre
skilting. Det er viktig at dette ikke blir
en plass hvor man setter igjen traller slik
vi ser enkelte eksempler på i dag. Men
det er stille og rolig her. En veldig fin
plass har det blitt, sier Ronald Olsen før
han igjen setter kursen mot landeveien
etter hans første døgnhvil på den nye
plassen.

TELENOR:

STORSTILT UTBYGGING
Telenor Norge lover bedre dekning til alle – også
de som er på veien. Innen utgangen av 2017
skal Telenors mobile nett opprustes kraftig.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

I masten henger to gulkledde herrer. Gamle antenner
byttes ut med nye, 2G skal erstattes av 4G og av 4G+.
Det betyr bedre dekning for mobilbrukeren, raskere
datatrafikk og mulighet for 4G tale.

HØYT: Nye
antenner må på
plass når Telenor
Norge oppgradere
mastene til ny
4G- teknologi

Kostbart

I dag har Telenor Norge omlag 99,8 prosents dekning
på 2G-nettet utendørs der folk bor – og rundt 85 prosent av Norges areal har mobildekning. Men det er
ikke godt nok. Innen 31. desember 2017 er Telenors
mål å ha oppgradert 2G-nettet til 4G. Det er en stor
jobb. Gamle antenner må byttes ut med nye, sambandet må oppgraderes og det tekniske utstyret
må oppdateres. Hittil er rundt 4800 basestasjoner
fra Telenor oppgradert til 4G, men rundt 7500
skal konverteres – til en pris av rundt 500 000
kroner per mast.

Rundt 4800 master er allerede
oppgradert til 4G og 4G+.
Telefonen må støtte 4G

At Telenor satser er det derfor ikke
noen tvil om. 4G tale er allerede lansert og byr på HD talekvalitet, muligheten til å snakke og surfe samtidig
og direkte oppkobling. Samtidig får
man mulighet til WiFi Tale som
ytterligere øker dekningen innendørs.
Fordelene er mange, men det
krever også at telefonen til kundene er god nok. Den må støtte 4G og 4G+ dersom man
ønsker seg best mulig dekning og størst mulig hastighet på datatrafikken.
En ting er i alle fall sikkert. Mennene som denne dagen bytter ut antennene på Nesodden har
mange master igjen å
klatre før de er ferdige.

FORNØYD: Det er fortsatt mange master
igjen å oppgradere, men Pål Lukashaugen
er fornøyd med arbeidet så langt og sier at
Telenor er i rute. Det betyr blant annet bedre dekning for de som er på veien.
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6 AV 10 MENER KURSET ER BORT K
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har undersøkt hvordan undervisningen blir gjennomført i praksis ved YSK-læresteder. De ser at
etterutdanningen på mange måter er vellykket, men det er fremdeles store grupper blant elevene som både rapporterer negative
forventninger og dårlig utbytte.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Undersøkelsen som er finansiert av Vegdirektoratet har som hovedformål å finne
ut hvordan etterutdanningen og undervisningen blir gjennomført i praksis ved
læresteder som arrangerer etterutdanning, og å gi anbefalinger om hvilke undervisningspraksiser som synes å gi best
effekt for sjåføren og arbeidsgiveren med
hensyn til måloppnåelse.

Grundig gjennomgang

Ved hjelp av dokumentstudier av under20

NLF-MAGASINET 2016 • NR 8

visningsplaner, to nettbaserte spørreundersøkelser og fire case-studier har
TØI-forskerne gravd seg dypt ned i
YSK-materien. I dokumentstudiene har
de sett på variasjoner mellom undervisningsplanene fra forskjellige læresteder og
mellom ulike typer læresteder. Spørreundersøkelsene ble sendt ut til både ansatte
ved YSK-lærestedene og sjåfører som nylig hadde tatt utdanningen, for å kartlegge arbeidsmetoder, undervisningsformer
og det faktiske faglige utbyttet. Eventu-

elle adferdsendringer ved sjåførene som
følge av ny kunnskap har også blitt kartlagt.

Forbedringspotensial i læreplanen

De aller fleste lærestedene sa seg enige i
utsagnet: «Statens vegvesens læreplan for
etterutdanning av yrkessjåfører har et betydelig forbedringspotensial», noe som
kan indikere at de ville verdsette større
spillerom. De fleste lærestedene i undersøkelsen mente imidlertid at det var godt
samsvar mellom læreplanen og det faktiske undervisningsopplegget, men en del
var enige i at de legger mer vekt på praktisk undervisning enn på å følge læreplanen.

Vil øke kompetansekrav til
instruktører

På åpne spørsmål om hvordan læreplan
og etterutdanning kunne forbedres, var
også den klart vanligste tilbakemeldingen

YSK-utdanning:
– Stort rom for forbedring
I 2015 og 2016 har Statens vegvesen utført et høyt antall tilsyn
hos YSK-leverandører i hele Norge. Resultatet har nå blitt
gjennomgått av NLF, og funnene er lite oppløftende.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen er
tilknyttet region Øst. Deres inspektører
har gjennomført et høyt antall tilsyn av
YSK-læresteder i 2015 og 2016. Norges
Lastebileier-Forbund (NLF) har nå
gjennomgått rapportene fra 95 av disse.
Formålet med gjennomgangen er å skape et totalinntrykk av YSK-bransjens
kompetansenivå og evne til å følge undervisningsplaner som ligger til grunn
for lærestedenes godkjenning basert på
gjeldende EU-regler, samt selve undervisningens innhold og kvalitetsnivå.

Administrative krav
og undervisningens innhold

T KASTET TID
fra lærestedene at de ønsket høyere grad
av fleksibilitet, både når det gjaldt vektlegging av de ulike temaene og modulene,
tidsmessig organisering av etterutdanningskurset, og muligheter for skreddersøm til enkeltgrupper.
I alt 61 prosent av de som underviser i
den praktiske kjøretreningen har bakgrunn som trafikklærer, mens 33 prosent
hadde annen bakgrunn. 90 prosent har
fagbrev og minst fem års erfaring som
yrkessjåfør. I spørreundersøkelsen rettet
mot læresteder fremkom også en del forslag om strengere kompetansekrav til
instruktører i praktisk kjøring.

Stor splid rundt utbytte blant
sjåførene

Et flertall av elevene (59,6 prosent) var
helt eller litt enige i at deres forventning
var at kurset var bortkastet tid. 41,1 prosent av respondentene var også
helt eller litt enige i at de ikke

I tillegg til å danne seg et totalinntrykk
av kompetansenivået er det også nyttig
å se på Vegvesenets metodikk og rapporteringsteknikker for å se om dette
arbeidet er utført på en tilfredsstillende
måte. Rapportene er fra tilsyn knyttet
til lærestedenes oppfylling av administrative krav, samt tilsyn med undervisningens innhold, omfang og metode.
Resultatet i hver enkelt rapport ble
vurdert og indeksert etter tre kategorier
av NLF. Etter å ha gjennomgått samtlige rapporter og indeksert disse, sitter
en igjen med følgende resultater:
INDEKSERING
Bra
Ok
Ikke tilfredsstillende

ANTALL
44
17
34

Mer enn halvparten (51 tilsyn) hadde
mindre eller større avvik. 34 av disse var
definert av Tilsynsseksjonen til å være
av en slik grad at de krever videre saksbehandling. I to av tilfellene vurderer
Vegvesenet å tilbakekalle lærestedenes
godkjenning. I to andre tilfeller er det
nevnt i rapporten at inspektører fra Til-

synsseksjonen avbrøt og underkjente
undervisningen på grunn av store avvik
fra regelverket.

Forskjeller i rapporteringsmetoder

Det bemerkes samtidig at det er store
forskjeller i rapporteringsmetoder og
formuleringer fra Tilsynsseksjonens
side. I to av rapportene er det ikke oppgitt om tilsynet er forhåndsvarslet eller
uanmeldt. I ett av tilfellene har saksbehandler utelatt faktiske forhold som
NLF er kjent med. Samtidig utvises det
stor grad av skjønn knyttet til de enkelte avvikene som er dokumentert.
– Det er vår oppfatning basert på disse rapportene at YSK-utdanningen i
Norge slett ikke holder det nivået vi
ønsker og forventer, forteller administerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Få tilsyn mot de største aktørene

Andelen avvik er relativt lik for mindre
og større YSK-leverandører. Samtidig
er det utført relativt få tilsyn mot de
større aktørene som Transportkompetanse og Wright, noe som gjør det vanskelig å bekrefte denne tendensen. Dette mener Mo er et viktig satsingsområde i fremtiden:
– De største aktørene har et særskilt
ansvar for å ivareta et høyt kompetanseog kvalitetsnivå ved YSK-utdanningen
- ikke bare fordi de når ut til flest sjåfører og derfor påvirker trafikksikkerheten i svært stor grad, men også fordi
de bidrar til holdningsskaping i bransjen generelt, sier NLF-direktøren, og
legger til:
– Dette er også tankegangen som ligger til grunn for NLFs avgjørelse om å
ha en eierandel i Transportkompetanse,
for å kunne påvirke retningen og få innsyn i avgjørelsene til Norges største leverandør innen yrkessjåførkompetanse.
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hadde hatt noen forventninger til kurset.
På den annen side ser TØI også at mellom 45 og 60 prosent i noen grad var enige i at de forventet å forbedre sine kunnskaper om hvert av de tre temaene
økonomisk kjøring, lasting og lossing, og
HMS.
Når det gjelder kursorganisering melder TØI at et overveldende flertall (82,7
prosent) oppga at kurset var godt organisert, mens bare 8,9 prosent av deltakerne var helt eller litt uenige i dette.
Rundt halvparten (47,6 prosent) var helt
eller litt enige i at de andre deltakerne
hadde en ganske lik arbeidshverdag som
dem selv, mens 21,4 prosent var helt eller
litt uenige i dette, noe som kan indikere
at det i mange tilfeller kan være enutfordring å skreddersy kurs slik at de er tilpasset den enkelte elevs arbeidshverdag.

Mer positive etter kurset

Et flertall (56 prosent) var helt enige i
utsagnet om at de som underviste på
kurset var kompetente, og ytterligere
23,2 prosent var litt enige. TØI bemer-

ker seg samtidig at 11,9 prosent var helt
eller litt uenige i dette utsagnet. Det
tyder på at disse sannsynligvis fikk et
dårlig læringsutbytte av kurset.
I etterkant av kurset kan det virke som
om pendelen dreier litt hos sjåførene: Da
er 54,8 prosent helt eller delvis enige i
påstanden om at kurset hadde vært
interessant. De fleste av elevene (67,3
prosent) rapporterte at de husket det de
hadde lært på kurset, og et flertall (57,1
prosent) mente de hadde lært ting som
var nyttige i deres daglige arbeid. Omtrent halvparten (46,4 prosent) oppga
også at kurset hadde vært mer praktisk
nyttig enn de på forhånd hadde trodd.
Hele 40,5 prosent oppga at kurset hadde
medført en forbedring av arbeidskvaliteten deres, mens 25,6 prosent hadde
opplevd en forbedret selvtillit på jobben.
TØI-forskerne melder om at selvstendig næringsdrivende sjåfører er mer
negative til kurset og oppgir lavere faglig
utbytte enn andre grupper. Dette kan
delvis henge sammen med at disse i større grad opplever et økonomisk tap.

TØIs anbefalinger

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på
bakgrunn av undersøkelsen kommet med en
rekke anbefalinger til Vegdirektoratet. Disse er
som følger:
• En bør se nærmere på forskjeller mellom
bransjer når det gjelder utbytte av kurs
• Forskjeller mellom interne og eksterne kurs
bør undersøkes videre
• Kartlegging av læringsutbytte må
konkretiseres
• En bør øke fokuset mot selvstendig
næringsdrivende og gi bedre fleksibilitet
• Bedriftsledernes holdning til kurset bør
undersøkes nærmere
• Det bør vurderes tiltak som øker kompetansen hos instruktører og underwvisere
• Det bør satses mer på konkrete temaer som
oppleves relevante
• Utbyttet for fremmedspråklige sjåfører må
undersøkes nærmere

Skremmer bort de som ikke kjører fast
Svein Olav Landsverk (45)
fra Vinje i Telemark har lang
erfaring som yrkessjåfør og
har nettopp gjennomført
YSK-kurs. Han mener etterutdanning er viktig, men ser
store utfordringer ved dagens
modell.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Det er alltid bra å repetere sikkerhetselementer som førstehjelp, brannslukking, beregning og sikring av last. Det
kan det aldri bli nok av. Men det er kanskje litt vel mye å strekke kurset over 35
timer. Jeg tror det godt kunne ha vært
kortet ned, for eksempel til å avholdes
over ei helg, sier Landsverk.
Han er imidlertid veldig fornøyd med
kompetansen hos kursholderne.
– Jeg synes det er et høyt nivå hos instruktører og på gjennomføringen generelt.
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BEKYMRET: Sjåfør Svein Olav Landsverk frykter at dyre og tidkrevende kurs kan skremme bort de som ikke kjører fast.

Foto: Stein Inge Stølen

Heller barnet ut med badevannet

Hovedproblemet med YSK-utdanningen slik den er i dag, er at den rammer
sjåfører som kjører deltid spesielt hardt.
Dette bekymrer Landsverk.
– Bransjen kommer til å slite med å
få tak i folk som kan kjøre sporadisk
fremover. Jeg skjønner at en vil komme

regelbrudd til livs og heve kvalitetsnivået blant sjåførene. Men det er både
dyrt og tidkrevende å holde YSK-kompetansen ved like. For den som har lastebillappen men som bare kjører innimellom, kan det fort koste mer enn det
smaker.

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.

OPPGITT: Audun Tandberg i Terje Tandberg Transport

sier at de opplever å bli presset av veien på nesten
hver tur. Nå skal de montere dashcam i alle bilene,
og Tandberg etterlyser bedre opplæring av sjåfører
som skal kjøre i Norge. (Foto: Jan Harry Svendsen)

– IKKE EN DAG UTEN NESTENU
I løpet av tre uker har Terje
Tandberg Transport blitt presset
av veien tre ganger. Nå advarer
Audun Tandberg mot utlendinger
som ikke kan å kjøre bil på
norske veier.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Mange kan ikke kjøre bil. Det går
nesten ikke en dag uten at vi møter en
utenlandsks bil som nesten presser oss av
veien. Dette har blitt helt håpløst, sier
Audun Tandberg.
24
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Vet ikke om forsikringen gjelder

Han fisker frem telefonen og finner frem
bildet av en smadret MAN. Bilen var på
ADR-oppdrag da et utenlandsks vogntog
tok med seg venstre side av førerhytta.
Heldigvis gikk det bra med sjåføren. Hva
som skjer med lasten er usikkert og bilen
vil det koste mye å bygge opp igjen.
– Vi vet ikke engang om sjåføren av
dette vogntoget har forsikring som dekker
de skadene vi er påført, sukker Tandberg.

Presses av veien

Han er opprørt over at utenlandske sjåfører kan kjøre i Norge uten opplæring av
noe slag.
– Veiene på kontinentet er brede og

Jeg skjønner at mange
utenlandske sjåfører syntes
det er vanskelig å kjøre på
veiene vi har her, men jeg
skjønner ikke at det ikke er
noen krav om for eksempel
glattkjøring for de sjåførene
som skal kjøre i Norge.
Audun Tandberg

KNUST: Denne bilen var på ADR-oppdrag da det smalt. En utenlandsk lastebil kom midt i veien og ulykken var en faktum.
På tre uker har bedriften hatt like mange ulykker. (Foto: Terje Tandberg Transport)

har her, men jeg skjønner ikke at det ikke
er noen krav om for eksempel glattkjøring
for de sjåførene som skal kjøre i Norge.
Hvor er logikken i at vi må betale flerfoldige tusen for glattkjøring som utenlandske sjåfører slipper, spør Tandberg.

Vil ha vinterførerkort

ENULYKKER
rette. Her er de smale og trange. Legg til
at de ikke har noen veiskulder og at de på
denne tiden av året også er glatte. Mange
sjåfører er ikke forberedt på hva de møter
og kjører med hjulene på midtlinjen eller
over for å være sikre på at de ikke kjører
av veien. Dermed presses vi av veien når
vi må legge oss helt ut for å unngå en alvorlig ulykke, sier Tandberg.

Savner opplæringskrav

Han mener det er på tide at myndighetene våkner opp.
– Det burde jo være et krav om at regelverket for førerkort var likt i EU. Jeg
skjønner at mange utenlandske sjåfører
syntes det er vanskelig å kjøre på veiene vi

Han mener Norge burde innføre krav om
vinterførerkort for å kjøre i Norge.
– Jeg lurer på hva som må til. Er det slik
at vi må oppleve at det skjer en alvorlig
ulykke før noen tar ansvar og gjør noe
med dette? Jeg vet at det er EU-regler som
regulerer dette, men vi bør likevel vurdere særregler for kjøring i Norge. De bør
være lett å innføre, andre land har det når
det for eksempel gjelder frakt av farlig
gods. Vi kan for eksempel ikke kjøre i
Tyskland med visse typer gods, mens tyskere kan komme hit å kjøre samme type
gods på norske vinterveier med 2 akslet
trekkvogner, sier Tandberg.

Regulert av internasjonale
bestemmelser

Men fullt så lett er det ikke. I følge Statens vegvesen er ikke bare å innføre forbud mot utenlandske sjåfører i Norge.
– Internasjonale bestemmelser som er
forankret i både EU og i FN gir de fleste
land en gjensidig plikt til å akseptere
utenlandske sjåførers adgang til å kjøre på
sitt territorium. Derfor kan vi ikke i henhold til gjeldende regelverk nekte utenlandske sjåfører å kjøre i Norge, forklarer
Henning Harsem som er avdelingsdirektør for Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

INTERNASJONALE
REGLER: - Vi har et

internasjonalt
regelverk utformet av
EU og FN å forholde
oss til, derfor kan vi
ikke bare innføre
reguleringer for
utenlandske sjåfører
som skal kjøre i Norge, forklarer avdelingsdirektør
for Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen
Vegdirektoratet, Henning Harsem. (Foto: Statens
vegvesen)

Ikke krav om glattkjøringskurs

Å innføre særskilte krav, for eksempel
krav om glattkjøringskurs, for sjåfører
som skal kjøre i Norge og som ikke har
denne typen av kompetanse i sitt førerkort er heller ikke lett i følge Hersem.
– En forutsetning for å inneha førerkort
er hele tiden at vedkommende har nødvendig opplæring og evner til trygt å kunne kjøre de kjøretøyene vedkommende
har førerrett til. I den senere tid har denne opplæringen blitt utvidet gjennom
blant annet yrkessjåføropplæringen, men
det er ikke noe krav om at utenlandske
sjåfører skal ha glattkjøringskurs for å
kunne kjøre i Norge.
Han understreker imidlertid at alle som
kjører bil i Norge har en plikt og et ansvar
for å ferdes i trafikken på en trygg, hensynsfull og forsvarlig måte.
– Selv om det i dag ikke er noe krav om
at utenlandske førere som kjører i Norge
skal ha et glattkjøringskurs, gjelder de
samme forventningene om at de skal kjøre hensynsfullt og forsvarlig når de ferdes
på norske veier, avslutter Harsem.
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TRANSPORTPOLITIET TAR
FORM
Regjeringen vil nå styrke kontrollen og samarbeidet på tvers
av de ulike kontrolletatene for å få bukt med ulovlig kabotasje
og annen transportkriminalitet. Men etatene får ikke flere
penger til å gjennomføre de nødvendige endringene.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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ette kommer frem i en rapport
utarbeidet av Vegdirektoratet.
Samferdselsdepartementet har
oversendt rapporten til Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og
Justis- og beredskapsdepartementet, og
har samtidig bedt om at tiltakene som
anbefales blir gjennomført.
Rapporten foreslår blant annet utvidelse av sanksjonsmulighetene for de enkelte etatene ved kontroll og tilsyn, større
grad av felles mobile kontroller og patruljering hvor tilsynsetatene samarbeider og
et større samarbeid om arbeidslivskriminalitetssaker.

Mer helhetlig arbeid

– Det er viktig å samarbeide på tvers av
etater for å sikre at kontroll- og tilsynsarbeidet blir mer effektivt og målrettet og
av bedre kvalitet. Det vil føre til flere felles kontroller av bedrifter og arbeidstakere, i tillegg til trafikkontroller av tunge
kjøretøy. At informasjon kan deles mellom disse etatene gjør at man for eksempel kan knytte vogntog kontrollert av

Tore Velten:

HØSTER
FRUKTER

GEHØR: Geir A. Mo i NLF er fornøyd med at Ketil Solvik-Olsen nå legger opp til et samarbeid på tvers av etater for å

sikre et mer effektivt kontroll- og tilsynsarbeid. – Her har vi fått gehør for utfordringer vi har påpekt i en årrekke,
men vi ønsker oss øremerkede midler, sier Mo. (Illustrasjonsbilde: NLF Arkiv)

Statens vegvesen opp mot kontroller
Arbeidstilsynet gjennomfører. Da sørger vi for et helhetlig arbeid for å gi
aktørene i transportbransjen like vilkår, sier samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen.

Mange muligheter, knapphet
på midler

– Her har vi fått gehør for utfordringer
som vi har påpekt i en årrekke, sier en
fornøyd Geir A. Mo. NLF-direktøren
håper samtidig at byråkratiet ikke nå vil
stikke kjepper i hjulene for saksgangen.
– Noen av punktene innebærer tiltak
som kan implementeres umiddelbart,
mens andre krever videre utredning.
Når det samtidig ikke settes av øremerkede midler til å gjennomføre tiltakene,
er det klart at dette vil bli utfordrende
for etatene. Men vi håper og tror at dette vil gjøre hverdagen enklere både for
de som kontrollerer vogntog ute på vegene, og de som skal følge opp eventuelle lovbrudd i neste rekke, forteller
Mo.

– Det er veldig positivt at dette nå går i
orden, sier forbundsleder Tore Velten i
NLF. Når han ble valgt inn som ny forbundsleder på landsmøtet i Alta i sommer
var nettopp kabotasjespørsmålet én av
sakene han frontet.
– Uten NLF står den norske lastebilnæringen helt ubeskyttet mot et system
som i økende grad belønner prisdumping.
Det være seg statlige aktører med ansvarsfraskrivelse som beste verktøy,
eller utenlandske logistikk-giganter som
spiser lavkostsjåfører til frokost, uttalte
Velten fra talerstolen i Alta.
Og nettopp derfor er styrket kontroll
på tvers av etatene viktig.
– Mange i NLF har jobbet svært lenge
for å få dette på plass. Nå høster vi frukter av dette viktige arbeidet hvor samarbeid på tvers av etater vil gjøre det lettere å stoppe de som utnytter eller bryter
regelverket, sier Velten.
Han understreker at godsmengden vil
øke kraftig i årene som ligger foran oss
og at det er viktig at nettopp medlemmene skal frakte mesteparten.
- Innen 2030 skal ytterligere 125 millioner tonn gods ut på veiene våre. Vi må
sikre at mesteparten av dette havner hos
norske transportører og ikke hos utenlandske som kjører kabotasje. Dette nye
samarbeidet er viktig for å få det til, sier
Velten.

FANESAK: En av forbundslederens fanesaker er

arbeid mot ulovlig kabotasje. Han mener
samarbeidet er svært viktig i arbeidet for å få
bukt med et system som i økende grad belønner
prisdumping. (Illustrasjonsfoto: NLF Arkiv)
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EURO VILASTEBILER
DOMINERER BLANT
NLF-MEDLEMMENE
Ferske tall viser at Euro VIlastebiler nå utfører den største
andelen av transportarbeidet
hos NLFs medlemmer. Nærmere
halvparten av alle kjørte kilometer blir i dag foretatt med
den aller reneste lastebilteknologien.

re miljøeffekten fra tunge kjøretøy med
Euro VI-motorer. Det har blant annet
resultert i at Euro VI-lastebiler vil bli
avgiftsbelagt på lik linje med ladbare
hybridbiler i den kommende bompengepakken til Oslopakke 3. På dager med
høy luftforurensing vil lastebiler utstyrt
med Euro VI-teknologi faktisk bidra
til å rense skitten luft og gjøre bymiljøet bedre for mennesker med luftveisplager.
Og selv om teknologien ikke er billig,

gjerne mellom 50 000 og 100 000 kroner
dyrere per kjøretøy, velger mange lastebileiere å øke utskiftingstakten av kjøretøyparken for å bli med på det grønne
skiftet. Det kommer klart frem i NLFs
siste Euroklasse-undersøkelse.

Høyest andel i Sogn og Fjordane

Medlemmer av Norges Lastebileier-Forbund har økt andelen Euro VI-kjøretøy
fra tilnærmet null i 2013 til hele 40 prosent i 2016. Samtidig står denne andelen

Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Takket være den revolusjonerende Euro
VI-motorteknologien er utslipp av nitrogenoksider, NOx og avgasspartikler (PM)
redusert med over 90 prosent i forhold til
tidligere generasjoner tunge kjøretøy. Euro
VI-lastebiler har faktisk blitt så rene at de
slipper ut langt mindre NOx enn selv de
aller nyeste dieselpersonbilene, viser
undersøkelser fra blant annet Transportøkonomisk institutt (TØI).

Renser luften

NLF har lenge arbeidet for å synliggjø28
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EFFEKTIVT: Hemmeligheten til de lave utslippstallene fra lastebiler med Euro VI-teknolgi ligger til en stor grad i bruken av

en SCR-katalysator og AdBlue. (Illustrasjonsfoto: Scania)

Andel Euro VI og V pr fylke
og totalt antall biler – 2016
FYLKE

for hele 48 prosent av det totale antallet
kjørte kilometer. Euro V-lastebiler står for
42 prosent, mens de øvrige 10 prosentene
foretas med eldre Euroklasser.
Samtidig ser vi at det i enkelte fylker er
en enda høyere andel av Euro VI-laste-

biler enn gjennomsnittet, både når det
kommer til antallet kjøretøy og antallet
kjørte kilometer. Best av alle fylker er
Sogn og Fjordane, hvor hele 64 prosent
av NLF-medlemmenes kjørte kilometer
foretas med Euro VI-lastebiler.

Andel av bilpark og km pr. Euro-klasse

EURO VI

EURO V

Akershus

51

43

Aust-Agder

37

51

Buskerud

49

41

Finnmark

44

20

Hedmark

45

46

Hordaland

48

38

Møre og Romsdal

52

37

Nordland

41

40

Nord-Trøndelag

57

39

Oppland

40

43

Oslo

31

54

Rogaland

50

43

Sogn og Fjordane

64

29

Sør-Trøndelag

41

44

Telemark

55

40

Troms

36

57

Vest-Agder

31

61

Vestfold

56

38

Østfold

31

53

TOTALT

48

42

Slik virker det
I en SCR-katalysator sprøytes det
inn AdBlue. AdBlue er det samme
som urea. Dette reagerer med
NOx-partiklene i SCR-katalysatoren og omdanner disse til nitrogen
– som er et naturlig stoff i jordens
atmosfære. Luften vi puster inn
består av 78 prosent nitrogen, 21
prosent oksygen og en prosent av
andre gasser.
Fordi Euro VI-motorer også i større
grad kan optimaliseres, faller også
forbruket på lastebiler med denne
renseteknologien.
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KVALITETEN PÅ DET
NORSKE VEINETTET –
GÅR DEN RETT VEI?
Et gammelt kinesisk ordtak lyder: «Bygg en vei og bli rik». Når det
gjelder norsk veibygging gjennom mange år kan en snarere få inntrykk av at mottoet har vært «bygg en vei, men spar inn så mye du
kan!». Så hva er status for dagens norske veinett. Går utviklingen
rett vei?
Tekst: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Konsulentbyrået Rambøll Norge AS og
Opplysningsrådet har, på oppdrag fra
Opplysningsrådet for Veitrafikken
(OVF), gravd i norsk og europeisk veistatistikk fra 2008/2009 og fram til siste
foreliggende tall for 2014 og 2015. Lesningen av de to rapportene fra OFV om
«Kvaliteten på det norske veinettet» er
interessant. Men sett med lastebiløyne er
lesningen også en blandet fornøyelse.

Raskere, men akk så svingete!

Hvordan er det med gjennomsnittsfarten
på nasjonale hovedveier? Rapportskriverne tok både i 2008/2009 og i 2016 utgangspunktet i gjennomsnittlig kjøretid
og lengde mellom et antall av de største
byene i 17 europeiske land. Tall for Norden ser du i figuren under.
Den «gode nyheten» er at vi nå har distansert Albania, et land vi lå omtrent likt

Trafikkvekst

Ser vi på veksten for lange kjøretøyer (vesentlig
lastebiler, men også busser) fra 2009-2014 var
den ifølge del 2 av OVF-rapporten klart størst for
følgende transportkorridorer:
* ÅDT betyr ÅrsDøgnTrafikk eller gjennomsnittlig
døgntrafikk. Det vil matematisk si antall kjøretøypasseringer per år delt på 365 ( hvis det ikke er skuddår)
Til sammenlikning var den gjennomsnittlige økningen i
antall kjørte kilometer for både person- og godstransport i samme periode 6-7 %. Av strekningene nevnt i
tabellen hadde Bodø-Kirkenes høyest andel lange kjøretøyer (19%) mens den i øvrige korridorer lå på 15 %.

30
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med hva gjaldt gjennomsnittsfart i
2008/2009. Gjennomsnittsfarten per
time har i disse årene, om vi legger rapporten til grunn, økt fra 66,4 til 70,3
kilometer i timen. Vi er likevel, som
framgår av figuren, på suveren sisteplass
i Norden. At «farten dreper» er en advarsel de fleste av oss er flasket opp med.
Når det gjelder omkomne i trafikkulykker –nærmere bestemt per milliard kjørte kilometer – kan vi likevel ikke skryte
på oss at vi ligger vesentlig bedre an her
enn våre nordiske naboer, med unntak
av Finland.
En annen viktig grunn til at vi er «Nordens treiginger» er at norske veier langt
fra følger rette linjer. Mens gjennomsnittsavviket fra en tenkt rett veilinje i
Sverige og Finland ligger på ca. 15 % er
den norske «normalen» + 55 %. Eller for
å ta noen ytterpunkter:

Transportkorridor

• Når du ferdes mellom Gøteborg og
Malmo kjører du 11 % lengre enn den
rette linjen
• Tilsvarende gir raskeste rute OsloStavanger (langs E18-E39) et avstandstillegg på 78 % i forhold til
«luftlinjen»
Et for mange ikke uventet tall var et
gjennomsnittlig kjørefart på Europaveiene i 2015 var klart høyest i fylkene Vestfold og Østfold med henholdsvis 98 og
93,5 kilometer per time.
«Jumbofylket» bortsett fra Oslo var her
Sogn og Fjordane med 66,4 km/t.

Økning i antall lange
Prosentvis
kjøretøyer per døgn fra 2009
økning
til 2014
(avrundet)
– ÅTD* per døgn fra
Økning
i antall
lange kjøretøyer

Transportkorridor
2009 til 2014 (avrundet) – ÅTD*
Oslo-Kristiansand-Stavanger
Oslo-Kristiansand-Stavanger
Oslo-Ørje/Magnor
379
Oslo-Ørje/Magnor
Oslo-Svinesund
275
Stavanger-Bergen-Trondheim
Oslo-Svinesund
Bodø-Kirkenes 209
31,7

Prosentvis økning
790 790
24,5
34,7
11,8 379
216
24,6

24,5
34,7

275

11,8

Stavanger-Bergen-Trondheim

216

24,6

Bodø-Kirkenes

209

31,7

BEGREDELIG: Det er ikke lett å kjøre

lastebil på veier som disse. (Foto:
Stein Inge Stølen)

Altfor smale veier er et av farekriteriene. Når det gjelder de tradisjonelle fylkesveiene var i 2015 hele 40 % av disse smalere enn 5,5 meter. Verst står det til i
Møre og Romsdal, Hordaland og Østfold
der hhv. 59, 58 og 53 % av veilengden var
smalere enn 5,5 meter. Men også rundt
en fjerdedel av veiene som ble overført fra
staten til fylkene i 2010 hadde en veibredde mindre enn 6,5 meter. Her er «verstingfylkene» Sogn og Fjordane (69 %),
Aust-Agder (41 %) og Rogaland (38 %).
Når det gjelder veinettets kjøretekniske
kvalitet kom man i OVF-rapporten fram
til at det var fylkene Hordaland, Sogn og
Fjordane og Telemark som i sum lå dårligst an.
En kan si at mangelen på midtdeler og
midtrekkeverk i Norge er logisk pga. våre
mange smale veier. Ikke desto mindre er
midtdeler og midtrekkeverk effektive tiltak for å hindre møteulykker, som utgjør
en stor del av alle ulykker. Med et visst
unntak for Europa-veier, der 11 % av
stekningen i 2014 hadde midtdeler og/
eller midtrekkverk er dette ennå «en vits»
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Farlige fylkesveier

Hyppigheten av ulykker med personskade per million kjørte kilometer var i 20132014 dobbelt så høy på fylkesveier som
Europa-veier. Men ikke nok med det. De
dårligste fylkesveiene har en ulykkesfrekvens som lå omkring 10 ganger høyere
enn Europa-veiene. «Verstingfylkene» her
er Sør-Trøndelag, Telemark og Vestfold.
NLF har ved en rekke anledninger påpekt så vel manglende veistandarder som
etterslep i vedlikehold særlig av fylkesveiene – et alvorlig samfunnsproblem. Her
gir OFV-rapporten oss ytterligere fakta å
slå i bordet med.

for resten av veinettet. Her er veier med
ingen eller kun 1 % av strekningen omfattet av midtdeler og/eller midtrekkverk
hovedregelen, med et visst unntak for
riksveiene (3 %).
Kjørekomfort på veien kan tilsynelatende virke som en «luksusverdi», men
ikke for lastebilsjåfører som har sin arbeidsplass der. Det finnes her et mye
brukt teknisk samlemål, IRI. IRI-målet
summerer opp hvor jevn, evt. ujevn, ru og
humpete veidekket er. Legger vi IRI-mål
til grunn har gjennomgående Troms,
Hordaland og Oppland de mest ukomfortable veiene, mens veiene i Akershus
og Oslo i 2014 var relativt sett mest komfortable å kjøre på.
Skal vi våge oss på en hovedkonklusjon
er den at det norske veinettet sett under
ett har blir litt bedre siden 2008/2009.
Når det gjelder kommune- og fylkesveier
spesielt hevdet derimot Anne Johanne
Enger fra Kommunenes Sentralforbund,
på møtet der rapportene ble presentert 22.
november, at disse veiene var blitt 3% verre i samme periode.

KJØRETØYKM.
2009

2014

ØKNING KM

ØKNING %

1

2328,48

2603,4

274,92

11,8

2
3

1092,96
3219,9

1472,1
4010,25

379,14
790,35

34,7
24,5

4

878,1

1094,1

216

24,6

5

692,3

779,47

87,17

12,6

6

1058,19

1316,79

258,6

24,4

7

498,3

475,52

-22,78

-4,6

8

657,92

866,59

208,67

31,7

KORRIDOR
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Lastebil mot personbil:

DAVID MOT
GOLIAT?
Scania R520 NextGen og Mercedes-Benz E-klasse. Personbil mot
lastebil. Hvor stor er egentlig forskjellen?
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no Alle foto: THOMAS LARSEN bilfoto.no

AVANSERTE: Begge bilene er noe av det mest avanserte på markedet i dag. Mercedesen kan varsle andre biler om farer på
veien ved hjelp av en skytjeneste, mens Scaniaens flåtestyringssystem hele tiden sender viktig informasjon til operatørene
som kan legge inn nye oppdrag og endre ruten på navigasjonssystemet.

32
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ercedesen gir automatisk gass
og øker farten. Jeg slipper rattet og lener meg tilbake i
skinnsetene idet vi passerer Scanias nye
R520 på E18 i Vestfold. Halvautonomt
suser vi forbi det digre vogntoget.

Hendene ligger i fanget

Elektronikkracet begynte egentlig når en
Mercedes-Benz A-klasse veltet under en
såkalt elg-test på 90-tallet. Bildene av en
hjelpeløs Mercedes med hjulene i været
var langt fra gode nyheter for gubbene i
Stuttgart – men løsningen på problemet
reddet utallige menneskeliv samtidig som
A-klassen holdt seg på hjulene. Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) ble nemlig
allemannseie som et resultat av rullingen
i den famøse testen, og i dag har alle biler
og lastebiler ESP.
Siden den gang har det skjedd mye. I
dag snakker vi om autonome biler. Om

biler som kan kjøre helt selv. Bilen jeg
kjører nå er en såkalt nivå 3-bil. Her må
føreren selv følge med – og være beredt på
å gripe inn. En helautonom bil er nivå 5.
I en slik kan du lese bok, se film eller sende tekstmeldinger mens bilen frakter deg
dit du skal. Du kan til og med sitte med
ryggen mot kjøreretningen.
Selv om hendene ligger uvirksomme i
fanget må jeg altså følge med. Likevel er
det forbløffende når bilen selv tilpasser
seg fartsgrensene og holder seg i kjørefeltet med millimeterpresisjon. Det hele
virker nesten absurd – selv om jeg innimellom må korrigere.

fartsholderen koblet inn lar jeg bilen rulle over asfalten. Og selv om jeg ser veien
foran oss vet bilen eksakt hva som dukker
opp rundt neste sving og tilpasser kraftuttak og gasspådrag etter hvordan veien og

Analyserer veien

topografien er. Derfor kan du oppleve at
bilen plutselig gir gass i en nedoverbakke
eller slakker av før en bakketopp. Med
50-tonn har du litt energi i bevegelse og
når det skjuler seg en utforbakken bak
toppen kan man like gjerne rulle opp,

I Scaniaen kan jeg ikke slippe rattet. Men
jeg kan lene meg tilbake i verdens mest
komfortable seter og vite at denne bilen
er den mest avanserte serieproduserte lastebilen verden har sett. Med konstant-

På sju sekunder passerer
Mercedesen 100 kilometer i
timen. Da har Scaniaen
akkurat passert ti...

over og ned igjen på den andre siden.
Slikt blir det nemlig god økonomi av – og
det er tall du finner igjen på bunnlinjen.
Scania kaller det aktiv fartsholder og den
bruker topografiske kart til å analysere
veien. Og om kartene har mangler, fyller
bilen selv inn det den mangler. Alt du
trenger å gjøre er å kjøre samme rute tre
ganger. Etter det vet bilen om hver en
stigning, hver en utforbakke og om hver
en sving.

Treg trass i 2700 Nm

Men la oss fordype oss i det mer absurde.
Dieselmotoren i Scaniaen har et slagvolum på 16,4 liter. Det betyr at hver sylinder i V8eren har et slagvolum på over to
liter. Hele motoren i Mercedesen er på
1991 kubikkcentimeter. Det betyr med
andre ord at hele slagvolumet i E-klassens
motor er mindre enn slagvolumet i en sylinder i Scanias V8er.
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KOMFORT: Det mangler ikke på edle materialer og komfort i Scania R520. Betjeningen er fjærlett – ergonomien er perfekt.

IPAD: Luksus er hovedbudskapet i E-klassens interiør. Instrumentpanelet er en eneste stor skjerm

FORSKJELLER: Mercedesen suser forbi Scanias nye lastebil mens hendene ligger i fa

Ytelsesmessig er Scaniaen selvsagt den
sterkeste. Tross alt skal den drasse på noe
mer nyttelast enn de 640 kiloene du har
lov å ha med utover egenvekten i Mercedesen. Likevel får 2700 Nm og 520 hk det
til å krible i en blodbane fyllt med bensin.
Det er imponerende tall, sammenliknet
med Mercedesens 184 hk og 370 Nm i
dreiemoment.
Likevel er Scaniaen sjanseløs i fartsdisiplinene. Vår E200 akselererer fra 0 til
100 kilometer i timen på 7,7 sekunder. På
samme tid passerer Scaniaen akkurat ti
kilometer i timen. Til toppfarten som er
begrenset på 90 kilometer i timen bruker
lastebilen ett minutt og 12 sekunder...

byttet ut med en diger skjerm som strekker seg over halve dashbordet. Det er lekkert, lettlest og informativt. Rattet har
soner som reagerer ved at du lar fingeren
gli over dem – omtrent som skjermen
på en iPhone. Det er skinn og edle materialer.
Den tunge døren på Scanias nye lastebil oser av kvalitet idet jeg åpner den og
klatrer opp de få stegene til førerhytta. Jeg
ser ned på Mercedesen som med ett virker
så liten. Men forskjellen mellom de to er
mindre enn hva man skulle tro. Materialvalget og følelsen av kvalitet er nesten like
høy her som i E-klasse, samtidig som alle
kontrollene er fjærlette. Det er slutt på
tiden da man måtte ha digre biceps for i
det hele tatt å få lagt inn førstegir.

Slutt på store overarmer

Jeg åpner døren på Mercedesen og forlater
et interiør som får alt annet til å blekne.
De klassiske analoge instrumentene er
34
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INNKAPSLET: Motoren i E-klasse er pakket inn i plast. Den
firesylindrede motoren har et samlet slagvolum som er
mindre enn en av sylindrene i R520...

16,4 LITER: Toppmodellen av Scania heter R730. Den har

samme motor som i vår bil, men ytelsen er 730 hk og 3500
Nm – mens testbilen, R520, har 520 hk og 2700 Nm i
dreiemoment.

Lettkjørt og komfortabel

Jeg starter motoren, justerer rattet og

hendene ligger i fanget. Bilen styrer selv og tilpasser seg også fartsgrenser og øvrig trafikk.

løsner parkeringsbremsen. Femti tonn
setter seg i bevegelse. Uten et rykk, uten
en vibrasjon. Helt uanstrengt. Lettkjørt
er det også. Det er automatikk for alt.
Ute på motorveien lar jeg konstantfartsholderen styre farten. Retningsstabiliteten er perfekt og det innvendige støybildet er lavt. Hadde det ikke vært for at
man innimellom må rygge med disse
digre doningene hadde den vært omtrent
like lettkjørt som E-klassen – og den har
omtrent de samme førerassistentene. Her
er vingleassistent, bremseassistent og til
og med kollisjonsgardin for å beskytte
mot eventuelle glassplinter som kan
komme ved en velt, på plass.

Reinspikket produksjonsverktøy

Jeg leker meg med de ulike kjørprogrammene i E-klasse. Enkelt kan jeg skifte
mellom økonomi eller sport + som gir

Jeg slipper rattet
og lar bilen kjøre autonomt.
Automatisk tilpasser den
seg fartsgrensene.

deg muligheten til å kjøre bilen med litt
drift før stabilitetsprogrammet stopper
leken. Ett kjøreprogram er tilegnet økonomisk kjøring. Resten er altså for komfort eller for lek. Blant Scaniaens mange
kjøreprogrammer er det ikke rom for
denslags. Her er det om å gjøre å tilpasse bilen til oppgaven. Om å utnytte
den best mulig. For som ethvert produksjonsverktøy er det kostnadene som
teller.
Og akkurat det er den aller største forskjellen på de to bilene – om vi holder
det åpenbare utenfor. En Scania R520
NextGen er et produksjonsverktøy, der
produktet er transport, mens Mercedesen i første rekke et er transportmiddel
for de velbemidlede som ønsker status og
luksus.
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VOLKSWAGEN CRAFTER:

Personbil på boks
Premium sniker seg inn i nye
klasser. Nå har det kommet til
varebilene. Den nye Volkswagen
Crafter er klasseledende i alt.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Glem gamle Crafter. Glem samarbeidet
som var med Mercedes-Benz. Den nye
Crafter redefinerer alt som har med store
og tunge varebiler å gjøre – og hadde jeg
vært konkurrent hadde jeg stablet brosjyrene sammen i en krok, satt meg ned
og ventet på bedre tider. Så bra er denne
varebilen.

Opptil 18,4 kubikk

Volkswagen satser knallhardt på Crafter.

36
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En ting er at bilen er helt nyutviklet. Ikke
så mye som en skive er med fra forgjengeren. En annen ting er den helt nye
fabrikken i Polen. En tredje er komforten,
lettkjørtheten og sikkerheten. En fjerde
er tilpasningsdyktigheten.
Finner du ikke en Crafter som dekker
ditt behov har du rett og slett ikke sett
godt nok etter.
Du kan få den i tre lengder, med tre
ulike takhøyder og med tre ulike akselavstander. Varerommets volum går fra 9,9
kubikk på minstemann, helt opp til 18,4
kubikk på den lengste utgaven med høyest under taket.
I tillegg satser Volkswagen knallhardt
på å tilpasse varerommet. Hele 70 prosent
av bilene som skal leveres vil ha egne kundetilpassede løsninger. Så mange valg blir
det at Volkswagen i Norge i disse dager

ansetter en egen person som har ansvaret
for og oversikten over alle løsningene på
den nye Crafter.

Strålende førermiljø

I det karrige landskapet rundt Almeira i
Spania fikk vi lov til å kjøre de første utgavene av den serieproduserte Crafter.
Smale bygater, svingete fjellveier og motorvei. Vi fikk prøve den nye 8-trinns
automatiske girkassen som ved hjelp av
dobbeltklutsj-teknologi girer uten at
kraftflyten påvirkes. Alt du merker er at
turtallet endres. Vi fikk kjøre et utall
motoralternativer og biler med og uten
last. At toppmodellen med 177 hk og 410
Nm byr på et saftig kraftoverskudd er
ikke overraskende, men at også innstegsmotoren med 102 hk og 280 Nm trekker
så rent fra 1000 omdreiniger at det er en

fryd imponerer. Det gjør også førerplassen. I hanskerommet er det plass til en
ordinær ringperm – og rommene til å
legge fra seg småting er mange. Her er det
uttak for strøm, USB-tilkobling og egen
WiFi-sone. Det nye førersetet minner
mest om det du finner i en lastebil. Innstillingsmulighetene er mange, fjæringen
i setet god og sittestillingen bare understreker at Volkswagen har skutt blink
med ergonomien.
Så er det materialene. De er høyverdige
og den opplevde kvaliteten er høy.

Assistentvinner

Ute på veien merker du lite til størrelsen.
Selv når vi kjørte oss bort i Almeiras trange bygater klarte vi å tråkle oss igjennom
uten problemer, og på motorveien i 120
kilometer i timen var retningsstabiliten
upåklagelig og den innvendige støyen lav.
Det finnes personbiler som er mer tungkjørte og mindre komfortable enn hva
den nye Crafter er.
Og når vi er inne på personbiler er det
gledelig å kunne fastslå at denne bilen
ikke står noe tilbake for nettopp personbilene hva gjelder assistenstystemer. De
er på plass alle sammen. Her finnes vingleassistent, adaptiv konstantfartsholder
med autobrems, parkeringsautomatikk,
akustisk sidebeskyttelse og ryggeassistent
som varsler om kryssende trafikk - og til
og med stopper bilen - dersom det er fare
for et uhell. En egen ryggeassistent for
tilhengere er også på plass der du styrer
hvor du vil ha tilhengeren ved hjelp av

NYTT: Interiøret er nytt og virker langt mer forseggjort enn hva man er vant til på denne typen varebiler. Samtidig er
ergonomien god og det er utallige steder for å legge fra seg småting.

GAMMEL: Volkswagen LT var den første store varebilen fra

Volkswagen. Denne bilen er første generasjon som ble
produsert fra 1975.

knappen som du normalt justerer sidespeilene med.
Førsteinntrykket av Crafter er knallsterkt og blant varebilene er den enn så
lenge den ubestridte stjernen.

ROMMELIG: Crafter får du i tre ulike lengder, med tre ulike

takhøyder og med tre ulike akselavstander. I den største
utgaven er varerommet på 18,4 kubikkmeter.
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Statistikk
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De

mest solgte lastebilene

Volvo, fulgt av Scania og med Mercedes-Benz på tredjeplass. Men avstanden mellom de to
svenske merkene er ikke på mer enn 119 biler. Kan Scania hente inn forspranget med sin nye bil?
(Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken)

MEDLEMSTALL NLF

Slik fordeler medlemmene i
NLF seg.
Lastebiler
11 528
Bedrifter
2 844
Varebiler
871

MERKE/MODELL

TOTALT
1. Volvo
2. Scania
3. Mercedes-Benz
4. MAN
5. Hymer
6. Iveco
7. Carthago
8. Rapido
9. Dethleffs
10. DAF

Malm, stein, grus, sand, leire,
salt, sement, kalk, andre mineralske
byggematerialer og avfall

01.10.2016
31.10.2016

Ant
497
151
149
50
37
22
18
11
4
2

01.01.2016
31.10.2016

% Ant
100 5034
30,4 1482
30 1363
10,1 665
7,4 275
4,4 247
3,6 184
2,2 100
83
0,8
65
0,4
62

Kull, koks, olje og
kjemiske produkter
(inkl. gjødsel)

5,3%

61,7%

7,8%

Nærings- og
nytelsesmidler

11,0%
14,2%

Andre bearbeidede
varer og stykkgods

38
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Jordbruks-,
skogbruks- og
fiskeprodukter

%
100
29,4
27,1
13,2
5,5
4,9
3,7
2
1,6
1,3
1,2

01.10.2015
31.10.2015

Ant
475
135
152
63
30
16
10
9
7
2
9

01.01.2015
31.10.2015

% Ant
100 4524
28,4 1125
32 1405
13,3 599
6,3 256
3,4 179
2,1
98
1,9 114
1,5
82
0,4
79
1,9 111

%
100
24,9
31,1
13,2
5,7
4
2,2
2,5
1,8
1,7
2,5

ENDRING I %

Mnd%
4,6
11,9
-2
-20,6
23,3
37,5
80
22,2
-100
100
-77,8

Hit%
11,3
31,7
-3
11
7,4
38
87,8
-12,3
1,2
-17,7
-44,1

Godstransport
med norske
lastebiler
Transportarbeidet innenlands var på 4,6
milliarder tonnkilometer, 9 prosent mindre enn i 1. kvartal 2015. Det kan være
en påskeeffekt som bidrar til denne
nedgangen, siden hele påsken i år var i
mars, mens påsken i fjor var i april.
Norske lastebiler fraktet 1,2 millioner
tonn utenlands og utførte et transportarbeid på til sammen 0,4 milliarder
tonnkilometer. Dette er nesten 0,2 milliarder tonnkilometer mindre i forhold
til samme kvartal 2015.
(Kilde: SSB)

Nesten hver femte lastebil over grensen er
fra Polen eller Baltikum

3,2 mill
tonn gods
ble transportert til
eller fra Norge i 3.
kvartal 2016

I alt transporterte lastebiler 3,2 millioner tonn gods til eller fra Norge i 3. kvartal 2016, en nedgang
på 0,5 prosent fra 3. kvartal 2015. Andelen polske og baltiske lastebiler gikk opp fra 16,4 til 18,8
prosent i denne perioden, mens de norske bilenes andel falt fra 33,4 til 31,5 prosent.
(Kilde: SSB)

Godstransport
med utenlandske
lastebiler
Det samlede transportarbeidet i Norge, og
mellom Norge og utlandet, var på i alt 31,9
milliarder tonnkilometer i 2015. Transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler i
forbindelse med turer til, fra eller i Norge utgjorde 8,7 milliarder tonnkilometer. Det er 1,6
milliarder tonnkilometer mer enn i 2014. Av
norske lastebilers transportarbeid på i alt 23,2
milliarder tonnkilometer, var 20,6 milliarder
kjøring i Norge. De utenlandske bilene stod for
76,0 prosent av alt transportarbeidet til og fra
Norge, men hadde en markedsandel på kun 1,9
prosent i Norge.
(Kilde:SSB)

1. kvartal 2011 – 1. kvartal 2016
5050
4040

01.10.2016
31.10.2016

TOTALT
1. Volkswagen
2. Ford
3. Peugeot
4. Mercedes-Benz
5. Toyota
6. Citroen
7. Nissan
8. Opel
9. Renault
10. Mitsubishi

Ant
2864
765
432
347
301
307
151
55
71
83
65

10

01.01.2016
31.10.2016

% Ant
100 27244
26,7 7837
15,1 4065
12,1 2970
10,5 2876
10,7 1638
5,3 1337
1,9 825
2,5 792
2,9 723
2,3 674

01.10.2015
31.10.2015

% Ant
100 2892
28,8 866
14,9 400
10,9 261
10,6 281
6 235
4,9 211
3
73
2,9
83
2,7
32
2,5 109

01.01.2015
31.10.2015

% Ant
100 25757
29,9 7490
13,8 4112
9 2205
9,7 1950
8,1 1936
7,3 1690
2,5 533
2,9 805
1,1 454
3,8 718

ENDRING I %

% Mnd% Hit%
100
-1
5,8
29,1 -11,7
4,6
16
8
-1,1
8,6
33 34,7
7,6
7,1 47,5
7,5 30,6 -15,4
6,6 -28,4 -20,9
2,1 -24,7 54,8
3,1 -14,5 -1,6
1,8 159,4 59,3
2,8 -40,4 -6,1

mest solgte varebilmodellene

Volkswagen Caddy er Norges mest solgte varebil – men Mercedes Vito er varebilen med størst
prosentvis økning blant de ti mest solgte varebilene her til lands. (Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken)

2020

1010 18,7% 32,5% 43,1%

-10-10

mest solgte varebilene

MERKE/MODELL

De

3030
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Volkswagen er Norges største varebilsmerke, fulgt av Ford og Peugeot.
(Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken)
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1. Volkswagen Caddy
2. Volkswagen
Transporter/Caravelle
3. Peugeot Partner
4. Mercedes-Benz Vito
5. Ford Connect
6. Ford Transit Custom
7. Citroen Berlingo
8. Isuzu D-Max
9. Toyota Land Cruiser
10. Ford Ranger
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BEST DER
VEGEN ER
VERST
40
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På et vegnett med historisk
forfall blir det stadig viktigere
med lokal spisskompetanse
for å sikre at transporten
foregår så trygt som mulig.
Når hver sving kan by på
overraskelser gjelder det å
være godt kjent.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

ENTUSIAST FORAN FEIL BIL: - Du må passe på

å skrive at det ikke er min bil jeg står foran.
For meg er det bare Scania som gjelder,
understreker Asgeir Ripe.

– For oss er det alfa og omega å
kjenne de lokale vegene, for det
er der kundene våre holder til.
Asgeir Ripe
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– For oss er det alfa og omega å kjenne de
lokale vegene, for det er der kundene våre
holder til. Fra innerst i dalene til de ytterste øyene – alle har krav på å få varer
levert på døra, sier Asgeir Ripe, sjåfør ved
Transferd.
38-åringen fra Jølster har kjørt i 17 år
og har for lengst innsett at han har sjåførblod i årene.
– Det er noe helt for seg selv. Jeg trives
godt bak rattet og liker skiftordningene.
Slik det er nå kjører jeg ei uke og har fri
ei uke, og deler bil med en annen sjåfør,
forteller Asgeir.

Noen av de farligste
situasjonene oppstår når
to vogntog møtes på en
smal veg.
Asgeir Ripe
Han kjører vanligvis i rute mellom Førde og Oslo, noe som gir stor variasjon på
vegstandard og føremessige utfordringer.
Nå og da tar han også oppdrag til andre
kroker av Vestlandet.

– Hvilke veger byr på størst
utfordringer?

– Alt kan være utfordrende. Hvis været
slår seg vrangt, kan det være skikkelig ille
ute på kysten. Andre ganger kan det være
kolonnekjøring og stengte fjelloverganger,
forteller Asgeir.
Noen av de farligste situasjonene oppstår når to vogntog møtes på en smal veg.
– Da skjer det mye på en gang og det er
viktig å ha erfaring. To dyktige sjåfører
kan klare å passere hverandre uten problemer. Men hvis en er litt uerfaren, kan
det oppstå farlige situasjoner.

Må sluke noen kameler

Asgeir ser også store forskjeller i kjøreferdighetene blant de utenlandske sjåførene.
– Det er mange utlendinger som kjører
mye på Vestlandet og er svært drevne,
mens andre kan stå med en meters klaring til støypekanten og rope «no space».
Oftest er det mest tidsbesparende å være
den ryggende parten. Hvis de ikke klarer
å beregne avstand, greier de ofte ikke rygge heller, sier han med et oppgitt smil.

Kun til vilt

Når en kjører lastebil på de mest utfordrende vegene i landet er det ikke bare
vegstandarden som kan skape problemer.
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IDYLLISK: Asgeir trives godt på vestlandske veger selv om de tidvis er litt vel smale. (Foto: Asgeir Ripe)

Det oppstår mange «hårete» situasjoner
også i møte med ville og tamme dyr.
– Hvor mange sauer har du på samvittigheten?
– Jeg har faktisk ikke kjørt på en eneste
sau, men jeg traff en hjort en gang. Den
kom hoppende fra langt oppe i skrånin-

Utenlandske vogntog med
toakslet trekkvogn er et stort
problem på vinteren. Hvis vi
ser de står fast, prøver vi så
godt vi kan å hjelpe. Vi er
kollegaer alle sammen.
Asgeir Ripe

gen. Den så meg ikke før den var midt i
svevet. Det var lite å gjøre med den saken.
Samtidig har jeg ikke tall på hvor mange
nestenulykker jeg har hatt med dyr langs
vegen. Men elgen på Østlandet er klart
verst, sier Asgeir og legger til:
– Jeg kjenner en sjåfør som hadde en
kniv i bilen merket «kun til vilt». Han var
en ivrig jeger, så jeg får tro det var det som
lå bak.

Ser mye rar kjøring

Med ruter som strekker seg fra den inner-

ste avkrok, oppe på høyfjellet og ned til
hovedstaden blir Asgeir vitne til en del
urovekkende adferd i trafikken.
– Det er rikelig med det. Verst er det i
Hallingdal, spesielt fredag og søndag når
Oslo-SUVene skal til eller fra hovedstaden. Det er utrolig at det går bra noen
ganger. Mens her på Vestlandet blir kjørestilen verre og verre jo nærmere fergeleiene du kommer.
Han trekker frem turisttrafikken som
en spesiell utfordring.
– Det hender at lastebilsjåfører må hjelpe til og rygge campingvogner ut av vegen
for turistene, som ikke får det til på egen
hånd. Mens lokalbefolkningen på den
andre siden kan vise imponere fleksibilitet. En kollega skulle til Stavanger fra
Bygstad og møtte to eldre karer med personbil og henger. Vegen ved Saltkjelen var
smal, så de måtte rygge. Men karene var
drevne, den ene smatt ut, hektet av hengeren og trillet den ut i ei lomme. Den
andre rygget bilen raskt og effektivt ut av
vegen. Da vet du det er snakk om lokalfolk, sier Asgeir med et flir.

Konkurransevilkårene bør utjevnes

Til tross for noen uheldige trafikkopplevelser med utenlandske konkurrenter,
tror Asgeir det lønner seg å være imøtekommende og vise forståelse. Ofte kan det
være utstyret som er problemet, og ikke
den som sitter bak rattet.
– Utenlandske vogntog med toakslet

ERFARING TELLER: På veger som dette er det godt å ha lokalkjente sjåfører bak rattet på de største kjøretøyene.

SJÅFØRBLOD I ÅRENE: Asgeir er 38 år gammel og kommer

fra Jølster. Han har kjørt lastebil i 17 år.

trekkvogn er et stort problem på vinteren.
Det står ikke nødvendigvis på sjåførens
kunnskaper. Hvis vi ser de står fast, prøver
vi så godt vi kan å hjelpe til og se om det
er noe vi kan bidra med. Vi er kollegaer
alle sammen.
Samtidig mener Asgeir at konkurransevilkårene mellom norske og utenlandske aktører ikke er rettferdige.
– Det er viktig at de oppfyller samme
sikkerhetskrav som oss og ikke utgjør en
større trafikkrisiko. Jeg mener også at alle
bør betale vegavgift når de kjører i Norge.
Det ville ha balansert kostnadsnivået, som
i dag er veldig skjevt. Det bør NLF prioritere fremover, avslutter lastebilsjåføren.

NYE TIDER: Transferd er et resultat av sammenslåingen av Fjord1 Transport AS og Firda Billags godsdel i 2011. Firmaet har
hovedkontor i Førde og avdelinger i Kaupanger og Stryn.

FORBEREDT PÅ DET MESTE: Når en kjører fast rute mellom Oslo og Førde året rundt, må en kunne takle alle typer vær- og

føreforhold.
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DAB: NLF har inngått avtale med MPX.no. På den

måten kan vi tilby medlemmene en rimelig pris på to
av markedets beste DAB-adaptere fra velkjente Tiny.

FÅ DAB MED NLF
Veien til DAB i hytta er enklere
enn du tror. Er du NLF-medlem
kan du få DAB adapter for noen
hundrelapper.

Litt mer avansert er Tiny C5. Sammenliknet med C2+ har den et større og
tydeligere fargedisplay, bedre elektronikk og mulighet for handsfree med
innebygget mikrofon og Bluetooth.

Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Felles for begge enhetene er den enkle
monteringen. Strøm får de fra bilens 12
volts uttak, og antennen monteres på en-

På nyåret slukkes de første FM-sendingene ned her til lands. Først ut er Nordland, sist er Finnmark mot slutten av
2017. Derfor haster det om du i dag har
en lastebil med bare FM-radio.

To modeller

Gjennom MPX.no kan NLF tilby sine
medlemmer DAB adaptere. Den enkleste
modellen heter Tiny C2+ og er en enkel
modell som du enkelt kobler til bilens
sigarettenner. Enheten konverterer DABsignalet til et FM-signal som radioen i
lastebilen din kan ta i mot.
I tillegger har den AUX-inngang som
gjør at du enkelt kan koble til mobiltelefonen.
44
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Enkel montering

to-tre. Et godt tips før du fester antennen
for godt er å først feste den med tape. Da
kan du nemlig flytte antennen om du
oppdager at plasseringen ikke var helt
optimal. Spesielt viktig er det på C5 som
har klebeantenne. Husk også på at du
ikke monterer antennen liggende (horisontalt), en DAB-antenne skal monteres
vertikalt.

Slik handler du med rabattkode
1. Logg deg inn på din MPX-konto eller opprett ny MPX-konto på www.mpx.no
2. Plukk varer og legg i handlevogn
a. Søk etter Tiny Audio C2 i søkefeltet – produktnummer 761388
b. Søk etter Tiny Audio C5 i søkefeltet – produktnummer 858801
3. Gå til handlevognen – nederst på siden ved summeringsfeltet trykker du på
«Bruk rabattkode».
4. Rabattkoden er DABNLF2016 – legg inn denne og prisene oppdateres automatisk
5. Gå til kassen og betal for varene – ordren er da plassert og vil sendes til deg
omgående.

TS-FORUM:

VELLYKKET
HØSTTUR
Rettferdig bompengefordeling
var ett av hovedtemaene under
TS-Forum sin høsttur til
Salzburg i Østerrike.
Tekst: ØYSTEIN LIE

Nær 100 medlemmer var med når Geir
A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund
(NLF) åpnet det faglige seminaret. Mo
oppsummerte NLFs arbeid og ble også
utfordret på å gi en status på bompengefordelingen mellom norske og utenlandske aktører – og om denne fordelingen er
rettferdig.
Slik situasjonen er nå ser det ut til at det
er et stykke igjen før vi virkelig kan tro på
at 97 prosent av alle passeringene blir
betalt.

ØRNEREDET

Bygge relasjoner

Status for Norsk Transporforum ble også
gjennomgått i Salzburg. NLF og TS-Forum har begge løftet en del felles saker opp
i Norsk Transportforum som vi mener er
viktige for bransjen.
Hovedmålsetningen med turen er også
å bygge relasjoner mellom medlemsbedriftene. Målet er å utveksle oppdrag
og erfaringer til felles beste, og å øke den
faglige kompetansen slik at medlemmene
skal stå sterkest mulig rustet i en stadig
økende konkurranse.

PALFINGER

BESØK HOS PALFINGER

MEDLEMMER PÅ BEDRIFTSBESØK HOS PALFINGER

FESTMIDDAG MED PALFINGER

I dag leverer Palfinger lastebilkraner,
personløftere, krokløftere, tømmerkranger
fra Epsilon, vanlift fra Danilift, bakløftere fra MBB og påhengstrucker fra Crayler.
Totalt har Palfinger i Norge rundt 50
ansatte fordelt på de ulike avdelingene

rundt om i Norge. I tillegg til kontrollvirksomhet for lastebilkraner og på andre typer
av løfteutstyr tilbyr det også G4, T1, T2,
T4, T8, P1, P2, P3 og AB på sine verksteder. Palfinger kan også levere ulike påbygg
og har flere lagre i Norge.

Øke utnyttelsesgraden

Gjennom internt samarbeid ønsker
TS-Forum at medlemmene skal oppnå
økt utnyttelsesgrad for bilene og på den
måten senke egne kostnader. Målet er å
skape effektive transportløsninger, hvor
utnyttelsesgraden til medlemmenes
transportkapasitet er høy. Ideen er at man
på den måten kan øke sin konkurransekraft uten at det går utover lønnsomheten.

Bedriftsbesøk

I tillegg til seminaret var TS-Forum via
Palfinger Norge invitert til bedriftsbesøk
hos Palfinger. Siden 1977 er det levert over
5000 lastebilkraner fra Palfinger i Norge.
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REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

VIL IKKE,
VIL IKKE
Hva gjør vi når noen ikke vil, selv
om vi vet at de burde?
NLF Østfold er i skrivende stund i den
situasjonen. Vi har jobbet lenge og målbevisst for å få SVV til å åpne flere strekninger for modulvogntog. Men SVV
nekter. Dataprogrammet deres sier at
deler av strekningen mellom f.eks Rudskogen og Mysen ikke kan åpnes for
25.25 meter modulvogntog.
– Men de kjører jo der i dag, sier vi.
Ulovlig, men det kjøres på strekningen i
dag.
– Nei, det går ikke, sier SVV og viser
blant annet til en kurve i Rakkestad, som
«ingen» vet hvor er.
Og slik går no dagan her i Østfold, men
spørsmålet blir jo: Hva gjør vi?

at, jo det går! Sistnevnte hevder at utenlandske vogntog kjører strekningen daglig, ulovlig, og at det går helt fint. Og mye
billigere enn norske som må kjøre rundt.
Og der står saken.
I tillegg hevder NLF med en viss tyngde at strekningen er åpnet for 24 meter
lange tømmervogntog med 60 tonn last.
De sporer ikke nevneverdig bedre enn et
vanlig modulvogntog hevder bransjen. Jo,
det gjør de sier SVV.
Og der står saken.

Jo det går

Testkjøring

På den ene siden sier SVV at det ikke går.
Dataspillet deres sier stopp. På den andre
siden sier flere av våre medlemsbedrifter

For å få løst uenigheten har vi i NLF Østfold foreslått en prøvetur. Vi setter en
representant for SVV i et modulvogntog

og så kjører vi strekningen. Stopper det
opp underveis, er jo saken løst. Våre medlemmer har feil og dataprogrammet er
riktig. Hvis det går fint, må SVV justere
programmet sitt.
Så enkelt kan saken løses. Det tar vel
til sammen 2-3 timer.
Vi venter fremdeles på svar fra SVV på
om de vil være med på tur. Fint å få gjort
det før jul.
Og, hvis dataprogrammet har rett, så
må SVV intensivere kontrollene på strekningen, slik at de utenlandske (og norske)
vogntogene som «ikke klarer å kjøre der»,
blir stoppet og bøtelagt.
Det må uansett være likhet for loven og
like konkurranseforhold.

BASTØ FOSEN:

Hårreisende forskuddsbetaling
De nye takstene for Bastø Fosen er vedtatt og skal
implementeres per 1.januar 2017. Dyrt blir det,
spesielt hvis man ser takstøkningene over 2 år,
men trøsten for enkelte er at de rykker ned en
takstklasse og unngår takstøkning. Modulvogntog får sogar reduksjon i prisen. Vi får også håpe
at de nye fergene fjerner unødig ventetid og den
urimelige forskjellsbehandlingen av lastebiler og
personbiler vi opplever i dag.
Men, og det er et stort men. Kravet til forskuddsbetaling er hårreisende. Ved innføring av
Autopass kreves det 14 200.- og 27 000.- i forskkuddbetaling per bil i det vanligste lengdeklas-
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sene. Har du ti biler, blir det 270 000.- kroner
i forskuddsbetaling. Har du 60 biler, blir det
1 620 000.For å kjøre ferge. Vi vet at både Cirkle K og
Abax jobber med modeller som letter trykket på
transportørens likviditet, men her må likevel
Vegdirektoratet gå i seg selv og endre kravene.
Det er IKKE en fordel at Oslofjordtunellen stappes
full av vogntog døgnet rundt. Det er trafikkfarlig
og det er miljøskadelig.
Det sies at Oslofjordtunellen er stengt 300
ganger per år. Ikke 300 dager, som noen føler,
men 300 ganger. Det blir ikke færre stengninger

når enda flere vogntog velger tunellen fremfor
fergen.
NLF Region 1 møtte SVV Østfold, som sparker
ballen videre til Vegdirektoratet. I regionen har vi
sparket ballen videre til adm. direktør Geir A. Mo
i NLF.
Mo er på saken.

Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. Siden starten
av samarbeidet har vi finansiert over 2700 NLF-avtaler og har
mange fornøyde kunder.

Som NLF-medlem får du:
• Fast kontaktperson med lang
bransjeerfaring
• Prioritert behandling
• Gunstige betingelser, blant annet
lavere termingebyr
• Leasing eller lån - valget er ditt!

Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.
Region

Kontaktperson

Telefon

e-post

Oslo, Akershus og Østfold

Christin Enghaug

46 95 00 16

christin.enghaug@nordeafinans.no

Hedmark og Oppland

Kari Fritzvold Malones

91 63 10 95

kari.f.malones@nordeafinans.no

Buskerud, Vestfold og Telemark

Bård Røed Larsen

92 22 77 84

bard.roed.larsen@nordeafinans.no

Sørlandet

Preben Lønn

91 56 09 66

preben.lonn@nordeafinans.no

Rogaland

Jan-Erik Sliper

90 25 58 99

jan.erik.sliper@nordea.no

Hordaland, Sogn og Fjordane Sør

Gilbert Totland

92 89 68 65

gilbert.totland@nordeafinans.no

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Nord

Svein Helge Rafteseth

41 67 50 52

svein.helge.rafteseth@nordeafinans.no

Trøndelag

Tor Taksgaard

41 44 93 77

tor.taksgaard@nordeafinans.no

Trøndelag

Knut Byrkjeland

97 06 69 97

knut.byrkjeland@nordeafinans.no

Nord-Norge

Gunnar Carlsen

99 35 93 35

gunnar.carlsen@nordeafinans.no

Nord-Norge

Børge Klæboe

91 16 56 08

borge.klaboe@nordeafinans.no

nordeafinans.no

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

Smart å
satse på
miljøet!
– Vi må fokusere på klimasmarte
transporter. Det lønner seg!
Roger Blom er toppsjef i Ernst:s
Express. Lastebilfirmaet viser
veg i Sverige og tør å satse på
nye løsninger. Blom var en av
flere dyktige foredragsholdere
under et vellykket høstseminar
på Savalen.
Teks: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Miljø er viktig for vår næring. Tungtransporten må gå foran. Derfor var det usedvanlig god oppslutning om NLF Hedmark og Opplands høstseminar. Det er
ikke ofte vi opererer med ventelister…
Ny teknologi gir nye muligheter. Ernst:s Express’ kjøretøy er skreddersydd for
tunge industrioppdrag. Firmaet har fire
hovedfokus: service, tilgjengelighet, trafikksikkerhet og klimasmarte transporter.
Ernst:s Express var først i verden med
elhybrid. Foreløpig bare på en to kilometer lang strekning på E16 i Gävle, men
testene viser at det fungerer. Det er vanlige
lastebiler med strømtilkobling på taket.
Når kjøretøyet kommer til testområdet,
går koblingen opp og motoren drives av
elektrisitet samtidig som batteriet lades.
– Det er gammel teknologi i ny kostyme,
sier Blom og minner oss om trolleybussene
som gikk i enkelte byer. – Vegene finnes,
men vi trenger et nett for elhybridene.
Dette er lønnsomt for alle parter!
Den største miljøgevinsten har firmaet
ved bruk av biodiesel. Blom og hans sjåfører får stadig mer å gjøre. Nå går bilene
48
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ring av nye råvarer som cellulose, alger og
palmeolje, RME biodiesel med råvarer
fra skogen, lignol som er et fornybart biprodukt fra fremstilling av papirmasse,
etanol – og gass.

NLF har miljøfokus!

KLIMASMARTE TRANSPORTER: er lønnsomt, mener VD i
Ernst:s Express, Roger Blom. Foto: Patrick Magnusson.

to og en halv gang lenger enn i 2008 og
nærmer seg en million kjørte mil i året.
Ernst:s Express reduserte klimagassutslippene med 4 231 163 kilo i 2015. Utslippene per kjørte kilometer er mer enn
halvert fra 2008! Drivstofforbruket er
kuttet med 27 prosent!
Blom har laget en ranking over framtidas drivstoff. På delt førsteplass kommer
elhybrider (Electric Higway) og HVO
biodiesel. Deretter følger HVO Hydre-

Viseadministrerende direktør Jan Terje
Mentzoni orienterte om NLFs miljøarbeid: - Det er nedfelt i våre mål at vi skal
bidra til økt bevissthet om lastebilens
miljøutvikling. Derfor sprer vi kunnskap
om lastebilens miljøegenskaper. Samferdselsministeren har oppfattet at det har
skjedd mye, men folk flest vet ikke at lastebilenes miljømessige egenskaper er blitt
kraftig forbedret. Vi må også synliggjøre
lastebilens uunnværlighet. Dette arbeidet
gjør vi sammen med relevante aktører fra
bilbransjen, sa Mentzoni.
En av dem er John Lauvstad i Scania:
- Framtida er her. Vi må ta den i bruk,
mente Lauvstad i sitt innlegg der han
selvsagt også fortalte om siste nytt fra
Scania. Nybilen kalte Lauvstad ubeskjedent for et mesterverk!

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

,

ENGASJERTE FOREDRAGSHOLDERE: foran en høstkledd Savalen-natur. Fra venstre: Roger Blom, Torfinn Belbo, Jan Terje

Mentzoni og Tore Velten.

FULLSATT: NLF-medlemmene fulgte interessert med under seminaret. Foto: Patrick Magnusson.

MINITRANSPORTMESSA: var som vanlig en viktig del av

høstseminaret.

Blomster fra vegsjefen!

ZERO

Sjefen for vegene i Hedmark, Aud Riseng sukket da hun merket at en stor lastebil kjørte inn bak
henne på E6 under tøffe forhold. Men avdelingsdirektøren i Statens vegvesen skjønte etterhvert
at dette var en proff bak rattet. Han holdt seg godt bak, fulgte skiltene og slakket av på farten i
70-sonene ved Mjøsbrua. Da bilen svingte inn ved Strandtorget på Lillehammer, så hun at det sto
ASKO på skapet. En kjapp melding på Facebook og noen telefoner senere, så var sjåføren sporet
opp. Deretter stilte Aud på ASKO med blomster til Sverre Lien. En flott ambassadør for en viktig
næring!

Torfinn Belbo som er rådgiver i miljøorganisasjonen ZERO, konstaterte at klimaendringene er vår tids største samfunnsutfordring.
Klimaendringene
påvirker oss allerede, - og i Norge har vi
kanskje merket det først og fremst gjennom mer ekstremvær. ZERO mener at
transportsektoren må ta grep. Her er
stikkordene: redusert transportmengde,
bruk av mer miljøvennlige transportformer, forbedring av kjøretøy, maksimal
elektrifisering av transport, innfasing av
hydrogen som drivstoff og bærekraftig
drivstoff må erstatte fossilt drivstoff.Forbundsleder Tore Velten fortalte om Enova og tilskudd til energiledelse. Tore er
daglig leder for Tamnes Transport som
har fått en million kroner i støtte. Tommy Nygård i CircleK orienterte om
HVO100, mens Roger Sjøvik ga gode råd
om økonomi- og miljøkjøring.

GOD AVSTAND: er viktig i

trafikken. Særlig for
yrkessjåfører og spesielt
når det er vanskelige
kjøreforhold. Et vogntog
som ikke holder avstand er
både farlig og skader
omdømmet. Avdelingsdirektør Aud Riseng i
Statens vegvesen takket
Sverre Lien for god kjøring
med å dele ut blomster!
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

På turbobesøk i Buskerud
NLF-direktøren fikk en hektisk
dag da han skulle være med på
styremøte i NLF Buskerud og
samtidig rekke flere medlemsbesøk i området.
Tekst: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Det har i lang tid vært et gjensidig ønske
om at Geir A. Mo skulle delta på et fylkesstyremøte i Buskerud. Tidligere har
han deltatt på liknende møter både i Telemark og i Vestfold, men altså ikke i
Buskerud. Onsdag 23. november var han
imidlertid på plass og fikk være med på
budsjettmøte i fylkesavdelingen i lokalene
i Vikersundbakken. Det ble ikke tid til
prøvehopping, men adskillige friske svev
med og uten V-stil i debatter om enkeltsaker. Direktøren selv valgte denne gangen å lytte mer enn han fortalte, for som
han ofte sier: Det er viktig for meg å komme ut i organisasjonen for å høre på medlemmenes argumenter og svare på spørsmål de har til NLF som næringsorganisasjon. Så sant så sant.
Men før vi benket oss i Vikersund hadde dagen vært fullt belagt med besøk hos
medlemsbedrifter og samarbeidspartnere
langs aksen Lierstranda-Hokksund. Først
var det kjøretur i Drammensområdet i

SAMLET FYLKESSTYRE: Ikke alltid Knut Bakken har så mange med på styremøtene, men desto mer gledelig.

tippbilen styreleder Knut Bakken til daglig
ratter. Deretter gjennomgang hos Svensrud Transport AS og GS Bulktransport
AS i Lier om den mangeartede transportforretningen som Per Einar Sand bestyrer
i de to søsterfirmaene. Bulk, stål, byggevarer og kran er stikkord i driften. I stolen
som daglig leder sitter nestleder i fylkesstyret, Per Einar Sand. Han overtok posisjonen etter Per Madsen. En tur innom vår
samarbeidspartner på bilgummi, Dekkmann, som beleilig nok holder til i samme
hus som Svensrud, ble det også tid til.

Og sannelig klarte Geir også på veien
til Vikersund å avlegge Kenneth Sjønnegårds firma i Hokksund et besøk. Der ble
det en god drøfting blant annet av utfordringene omkring korte leveringstider og
nattkjøring som gjelder i mye av distribusjonsmarkedet. Sjønnegård har bl.a. 8-10
biler som kjører rør og rørdeler rundt til
forretninger og til sluttbrukere i Buskerud
og nordre Vestfold. Det er ikke alltid like
enkelt å få det til å fungere, men Kenneth
klarer det.

Dåpsfester
Nå er Circle K på oppløpssiden når det
gjelder å omprofilere de kjente Statoilstasjonene. Nesten sist i rekka - vi
skjønner ikke helt hvorfor- er det fylkene i region III som skifter farge og
navn. Ny profil, men samme dyktige
medarbeidere og utmerkede produkter,
er mottoet som kjøres fram.
I midten av november var det tid for
gjenåpning av «ny» stasjon på Nykirke
ved E 18. Her fikk fylkeslederen i Vest-
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fold, John Ove Villung, æren av å klippe snora og sette nytt navn på stasjonen.
Kanskje benyttet han HVO-diesel som
dåpsvann?
Vi gratulerer med navnet på dåpsbarnet, og er samtidig litt spente på hvor
lenge det går før den alminnelige kunde
slutter å si at hun «bare skal ned på Statoil-stasjonen for å kjøpe noe».
Ove Villung har gjennomført dåpsoppdraget.

GRATULERER: John Ove Villung har gjennomført
dåpsoppdraget. Foto: Jan Reidar Aagaard, Circle K.
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alle våre kurs!

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no
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REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

Bompeger er helt
ute av styring
Bompengeøkning gir flere utenlandske lastebiler på norske veier
Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Andelen utenlandske lastebiler på E18 og E39 i
Aust-Agder – Rogaland ligger i dag på omlag 30 prosent. Med den dramatiske bompengeøkningen regjeringen nå legger opp til på 90 kroner per mil vil
norske transportører tape konkurransen mot utenlandske aktører.
Staten var i ferd med å bygge opp et system som
skulle ta seg av innkrevingen av bompenger, det
såkalte Grindgut-prosjektet. Men dette havarerte
med noen hundre millioner kroner i sprekk. Konsekvensen er at det i dag er vanskelig å kreve inn
penger når transportørene ikke betaler regningen.
Det er fortsatt uklart hvor mange av de utenlandske
aktørene som faktisk betaler bompengene.
De to største kostnadselementene i regionen
frem til nå har vært lønn og drivstoff. I tiden som
kommer kan det bli lønn og bompenger. Dette er
bekymringsverdig. Den norske lastebilen har så
langt klart seg godt i konkurransen med utenlandske aktører, fordi kvalitetsnivået, påliteligheten og
trafikksikkerheten trumfer de utenlandske lavprisselskapenes med god margin. Men vi kan ikke konkurrere med utenlandske selskaper som ikke betaler bompenger og i tillegg lønner sjåførene godt
under norsk standard. Det finnes utallige eksempler
på såkalte 1000 Euro-sjåfører, det vil si at de tjener
under 10 000 norske kroner i måneden for å kjøre
lastebil – rundt regnet en tredjedel av den norske
minstelønnen for transportarbeidere.
Med den dramatiske økningen som er foreslått
legger regjeringen til rette for blomstring av sosial
dumping og flere trafikkfarlige vogntog på norske
veier. Derfor må bombrikken knyttes opp mot et
betalingskort. Med kredittkortselskapenes verdensomspennende innkrevingsmodeller i ryggen vil dette gi en langt sikrere betalingsmodell, og den norske
stat kan på enkelt vis kreve inn bompenger fra aktører som i dag er usikre betalere.
Inntil slike løsninger er på plass må regjeringen
stoppe bompengeøkningene i den skala det nå er
tenkt. Myndighetene må sette seg ned og se på den
totale belastningen over lange strekninger for å
være sikre på at det ikke rammer så dramatisk som
det nå vil gjøre. Vi ønsker oss nye veier, men da må
de utenlandske transportørene – som utgjør en stadig større del av totalbildet – være med på spleiselaget
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150 gjester hos Rolands
Det er bare moro å arrangere lastebilkvelder når interessen er stor. Dette var fjerde
året med Rolands og i år ble det oppmøterekord. Birger regnet med 120 personer.
Det skulle vise seg å være altfor lite.

hva vi ser som viktig i framtiden.
Kjetil Meaas og Rune Damm dro oss
gjennom en teknisk halvtime. Det var bra
med spørsmål og det er ofte gode diskusjoner rundt vekter og dimensjoner.
Kjetil Dale hadde et spennende foredrag etter sin 2. plass fra VM i økonomikjøring. Hans mange tips til hvordan man
kan redusere forbruket ble tatt godt imot
av de fremmøtte.

Det sosiale er viktig.

Litt politikk må til

Spennede kveld hos Kjetil & co
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Fantastisk frammøte

Tidligere hadde man tid til å møtes på
kafeer langs veien eller andre faste møtesteder. Tidene har endret seg. Nå rekker
man muligens en telefonsamtale eller en
hils når man møtes. Derfor er det viktig
at NLF legger til rette for noen sosiale
møteplasser i løpet av året. Det er også
viktig å oppdatere hverandre på «hva som
skjer» i bransjen og på hva som har betydning for hverdagen og fremtiden.

Nye veier AS

Harald J. Solvik i Nye veier AS hadde et
informativt foredrag om veiutbyggingen
som selskapet har ansavaret for på Sørlandet. En god oppdatering fra Telemark,
Aust- og Vest-Agder. Her fikk vi også
tydelig se kostnadsdrivere og kostnadsveksten i veibyggingen. Om alt går etter
planen er utbyggingen i Aust-Agder godt
i gang i 2017 og i Vest-Agder i 2018.

God foredrag

Kjell N. Nilsen ønsket velkommen og
drog gjennom hovedtrekk av hva NLF
Agder har på programmet om dagen og

Gisle M. Saudland som er leder av Samferdsel Areal og Miljø utvalg i Vest-Agder fylke pekte på en rekke utfordringer
rundt vei og vedlikehold på veiene. Det er
viktig vi presser på for å få de gode løsningene for lastebilen.
Steinar Bilstad fra IF hadde en prsentasjon av forsikringsprodukter. Og igjen
viste han et IF som uten tvil er best på
forsikring til bransjen.
Norslep hadde også et interessant foredrag om hva de kan bygge av materiell.
Flinke gutter.

Takk til alle

Kjell takket til slutt alle i Rolands for et
fantastisk arrangement. Det er imponerende hva direktør Birger har fått til.
I tillegg er vi ydmyke for at lastebilinteresserte og foredragsholdere stiller opp.
Takk til leverandører som stiller opp med
utstillinger og gaver til utlodning.
Om du har innspill til tema under neste års Rolands er det bare å kontakte oss.
Igjen takk til alle som bidro til at dette
ble en festkveld.

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

NLF Agder og Rogaland på Stortinget
Vi må få aksept på at konkurransevilkårene må være like
Tekst: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

23. november var en delegasjon fra Sørlandets SamferdselsLøft på flere viktige møter i Oslo. Vi var hos
Lars Aksnes på Vegdirektoratet for å snakke om bompengeprinsippene i bymiljøavtalene, timesrabatt, miljødifferensiering, skjerming av næringstrafikk og
gjennomgangstrafikk og om krav til effekt av tiltakene.
Vi var også innom LO for å snakke om hvordan LO
tenker rundt veibygging, bymiljøavtaler og bompenger.
Og LO tenker mye som oss. Det må være et nivå på
bompenger og innkrevingsmekanismer som gjør at alle
kan konkurrere på like vilkår og som vil være med på å
forhindre sosial dumping.
I møter med leder og nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen, statssekretærer i Samferdselsdepartementet, AP, H, SP og Frp sakket vi om viktigheten av at betalingsordninger for bompbrikken må på
plass. Det enkelte veiprosjekt må heller ikke prises så

høyt at vi bruker den gamle veien.
Andre saker som gikk igjen var et distribusjonsnettverk for HVO100 og fordelene knyttet til utslippene fra
dette drivstoffet.
Vi trenger en politikkendring som innebærer at man
kan se bompengeinnkreving på tvers av ulike bompengeprosjekter - alternativt andre løsninger som kan
begrense maksbelastningen for bedrifter og enkeltpersoner, slik at vi ivaretar hensynet til effektive og robuste bo- og arbeidskraftregioner med nødvendig grad
av arbeidskraftmobilitet. Når vi først får nye veier må
vi ha råd til å pendle. Vi må også ha miljødifferensiering
i bypakkene.

God jul

Møtet med Geir Pollestad og SP var også spennende.
Det som står på trappene i Bymiljøavtalen i Nord-Jæren
uten et månedstak var viktig for oss å fortelle om i
møtet og det var viktig å understreke at tredobbel takst
rammer hardt.
Takk til Åse Michaelsen som hadde koordinert og
satt sammen mange av møtene på Stortinget.

God jul til alle medlemmer
og samarbeidspartnere.
Rita Birkeland, Kjell N Nilsen,
Herman Berg og Reidar Retterholt

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)

NLF-MAGASINET 2016 • NR 8

53

M

MT

REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

ØNSKER ØKT FOKUS PÅ E136
Hastighetsgrenser på 20 kilometer i timen og hyppige stengninger – E136 gjennom Romsdalen lager mange problemer
for transportnæringen og for
industrien i området.

tilbake hadde E136 førsteprioritet i NTP,
og planen var å utbedre veien. Men rasfare i Vågstrandaområdet sammen med
utbygging av Tresfjordbrua skjøv E136
nedover på listen. Målet med møtet er
igjen å få flyttet E136 oppover på listen
over prioriterte veistrekninger.

Tekst: DAGRUNN KRAKELI

På et møte i slutten av oktober samlet
NLF Møre og Romsdal politikere, bedriftsledere, lastebileiere og media til et
møte om den problematiske E136.

– Avhengig av god fremkommelighet

– E136 er den klart viktigste veien i fylket vår og vi er helt avhengige av at denne
veien har god fremkommelighet og høy
trafikksikkerhet, sa ordfører Jan Ove
Tryggestad i Stranda kommune.
Han fikk støtte fra regionveisjef Berit
Brennskag som mener at E136 gjennom
Romsdalen er vår vei mot Europa.
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Ofte stengt

Likevel forsvinner E136 ut av Nasjonal
Transportplan (NTP) gang på gang.

Ønsker økt prioritet

Slik har det ikke alltid vært. For noen år

Og det er det behov for. I dag har E136
en gjennomsnittlig døgntrafikk på 2000
kjøretøyer, hvorav rundt 500 er tyngre
kjøretøy. Ingen andre veistrekninger østvest har en like stor andel av tungtrafikk.
Likevel møtes sjåførene av stiplede
kantlinjer på en vei som er både svingete
og smal – og som har over 40 stengninger
i løpet av vinteren.

MT September 2015 04.09.15 13:25 Side 1
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MT00688

Trekkvogner
– Containerbiler
– K–rokbiler
–S
raller ––W
Calking
ontainerhengere
– Dumpere
Trekkvogner
– Containerbiler
Krokbiler
– kapbiler
Skapbiler– –FRC/
FRC/stykkgods
stykkgods T
Traller
Floor – Dumpere

- Bytt inn lastebilen din NÅ!!!

-Utnytt
Bytt
lastebilen
dinom NÅ
suget inn
som er i markedet
etter nyere bruktbiler
dagen, vi!!!
betaler deg godt.
Utnytt suget som er i markedet etter nyere bruktbiler om dagen, vi betaler deg godt.

MT00688

Trekkvogner
– Containerbiler
– K–rokbiler
–S
raller ––W
Calking
ontainerhengere
– Dumpere
Trekkvogner
– Containerbiler
Krokbiler
– kapbiler
Skapbiler– –FRC/
FRC/stykkgods
stykkgods T
Traller
Floor – Dumpere

Tilbake mottar du en fabrikkny bil du kun skal ha i to år, en som bare går og går...
Utnytt
suget
erbil
i markedet
etter
nyereteknologi
bruktbilerogom
dagen,
vi betaler
deg godt.
Deretter
får som
du ny
igjen, med
dagens
enda
lavere
dieselforbruk
enn sist.
T
Utnytt
suget som
er bedre,
i markedet
nyere
bruktbilereie
om
dagen,
betaler
deggirgodt.
Bunnlinjen
din blir
enn etter
hva ett
tradisjonelt
over
en 4 viårs
periode
deg.
Tilbake
dufra
enoss
fabrikkny
bilmed
du kun
ha i to
år, enverkstedregninger
som bare går og går...
Skjultemottar
faktorer
er at du
nyttskal
redskap
unngår
& ståtid ;-)
Deretter
får du ny bil igjen, med dagens teknologi og enda lavere dieselforbruk enn sist.
T
Bunnlinjen din blir bedre, enn hva ett tradisjonelt eie over en 4 års periode gir deg.
Skjulte faktorer fra oss er at du med nytt redskap unngår verkstedregninger & ståtid ;-)

- Hva vet du om operasjonell leie?

-TørHva
operasjonell
leie?
du be om vet
et tilbud du
fra oss, om
og sammenligne
det opp mot ditt eget transportregnskap?
Tror du leie har noe med kortsiktighet å gjøre, eller at vi er et fordyrende mellomledd?

Er du klar over hva operasjonell leie egentlig er, samt de økonomiske fordeler ved det?
Tror
du leie
noe med
kortsiktighet åuten
gjøre,
at vinavn
er et må
fordyrende
mellomledd?
Klarer
du åhar
bedrive
et transportfirma
at eller
ditt eget
stå oppført
i vognkortet?
Tør du be om et tilbud fra oss, og sammenligne det opp mot ditt eget transportregnskap?
Er du klar over hva operasjonell leie egentlig er, samt de økonomiske fordeler ved det?
Klarer du å bedrive et transportfirma uten at ditt eget navn må stå oppført i vognkortet?

S J O K K E R T !?

...Kan det tenkes du blir, dersom du tar en kopp kaffe med en av våre leiekunder
en dag. Få høre hvor mange tusenlapper som spares hver måned bare på
våre "tilleggsprodukter..." Våre kunder vil også bekrefte at de slipper å bekymre
...Kan
detkapitalbehov
tenkes du blir,
du tar en kopp
medmed
en av
våre leiekunder
seg for
og dersom
–risiko, restverdier
somkaffe
krangler
avskrivninger,
en
dag.
Få
høre
hvor
mange
tusenlapper
som
spares
hver
måned
bare på
uforutsette reparasjoner, osv osv.
våre
Våre
vil også
at de utgifter
slipper åutbekymre
Som"tilleggsprodukter..."
leiekunde av +
PLUS
kankunder
du faktisk
ikke bekrefte
få uforutsette
over avtalt
+PLUSS
seg
for kapitalbehov
og –risiko,
restverdier
krangler med avskrivninger,
månedsbeløp,
da bilen
og ansvaret
for densom
er vårt!
uforutsette
osv.
Hos oss vilreparasjoner,
du hele tidenosv
disponerer
en ny norskspesifisert (!) dieselgjerrig og
Som
leiekunde
av
+
PLUS
kan
du
faktisk
ikke få uforutsette utgifter ut over avtalt
sjåførvennlig bil. +PLUSS
månedsbeløp, da bilen og ansvaret for den er vårt!
Hos oss vil du hele -tiden
disponerer
ny et
norskspesifisert
(!) dieselgjerrig og
Utfordre
oss, beenom
uforbindtlig tilbud!
sjåførvennlig bil.

S J O K K E R T !?

- Utfordre oss, be om et uforbindtlig tilbud!

Bjørnar Zell

Bjørnar Zell

Inger Hellum
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REGION 6
TRØNDELAG

VINTEREN
ER HER

«Driving home for christmas»
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Vi har lenge ventet på snøen, til glede for
noen og til bekymring for andre. Vinterføret byr på utfordringer, så her må man
bruke fornuften for å komme trygt frem.
Allerede er vi dessverre vitne til noen

GA ROS: Knut Skjetne, ekte
Hommelviking, roste
trafikksikkerhetsarbeidet i
Trøndelag. Ikke alle fylker
kan vise til tilsvarende fokus
og prioritering.

stygge ulykker, også med tragisk utfall.
Ingen last er viktigere enn hensynet til liv
og helse. Husk at alle skal hjem til jul.

FTU i et samlet Trøndelag

Den 24. november var det felles møte for
Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i
Nord- og Sør-Trøndelag. Dette som en
del av prosessen med sammenslåing av

Trøndelagsfylkene. Trafikksikkerhetsarbeidet har stått sterkt i Trøndelag og det
blir derfor viktig at FTU får en tydelig
forankring og rolle i det nye fylket. Administrasjonssjef i Trygg Trafikk, Knut
Skjetne, deltok også på samlingen. Han
poengterte at det var store likheter mellom de to trafikksikkerhetsplanene som
ble presentert. Alt ligger derfor til rette
for en god prosess med sammenslåingen.
Videre fikk vi en orientering om prosjekt
Hell Arena. Mange aktører har kommet
på plass og man forventer byggestart
innen 2018. Vi har lenge ønsket et slikt
anlegg velkommen, noe som blant annet
vil gi oss mulighet til glattkjøring her i
Trøndelag.

VENNER
PÅ VEIEN
November ble en måned i
trafikksikkerhetens navn.

Den 10. november besøkte vi Nidarvoll
barneskole der 75 førsteklassinger ble utdannet til reflekspoliti.
Selv om det manglet en del tenner, var
det ingen ting å utsette på engasjementet
blant ungene. Alle hadde en historie å fortelle og selvsagt ville de sørge for at ingen
voksne går ut uten refleks. Om de ikke
hører etter, ja da vil de bli stengt inne på
hvert sitt soverom. Hard kost for noen,
men kanskje en befrielse for andre. Stor
takk til Trondheim Renholdsverk, Falck,

Møte med NAV
Nord-Trøndelag
Den 14. november var regionsjefen i møte med NAV
i Steinkjer. Formålet var å se på muligheten for å
tilby samme yrkessjåførutdanning i Nord-Trøndelag
som i Sør-Trøndelag. Vi har lenge etterspurt dette
og det er med stor glede vi kan melde at nå blir det
en realitet. Planlagt oppstart for kurset er september 2017. I forkant blir det skolering av NAV ansatte, samt anbudsrunde for å finne riktig leverandør.
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Nik. Haugrønning og Elvrum som stilte
med biler og mannskap
Den 11. november besøkte vi Romemyra barnehage. Her stilte Syltern med biler
og Pon med gravemaskin. Det ble en
kjempespennende dag for små og store
som i tillegg til å oppleve blindsoner fikk
muligheten til å sitte bak spakene på en
gravemaskin. Stor takk til initiativtakerne
Lene Vanebo Stene fra Uni Assuranse/If

og Erlend Amundal fra Syltern.
Og om dette ikke var nok, så gikk turen
til Spongdal skole den 14. og 15. november, der vi fikk to flotte dager sammen med
105 elever fra 1-4. trinn. Alle lovet på tro
og ære at de ikke skal fjerne brøytepinnene
på Byneset. Stor takk til Nik. Haugrønning AS og Lars Høyem AS som stilte
med biler og mannskap begge dager.

Julemøte i Trondhjems Vognmandsforening
Den 18. november var det duket for det tradisjonelle
julemøtet i Trondhjems Vognmandsforening. Hele 65
vognmenn møttes for faglig og sosialt påfyll. Som landets eldste vognmandsforening, stiftet 5. januar 1888,
har man lange tradisjoner å ivareta. Det er lenge siden
man diskuterte foreningens dødlade og hesteforsikringskasse, men temaene er ikke veldig ulike i
dag. Derfor var det naturlig at Jahn Winge fra Uni
Assuranse/If var en av foreleserne. De øvrige foreleserne var fra Dekkmann, Trønderlinjen og Cirkle K. Etter
den faglige delen var det duket for Royal Gardens smakfulle julebord.

JULEMØTE: Festkledde vognmenn lyttet til foredragshol-

derne. (Bilde: Julemøte)

DIESELPUMPE

KMV seminar i Trondheim og Steinkjer
Den 14. og 15. november arrangerte vi
KMV-seminar i Trondheim og Steinkjer.
Hele 40 deltakere deltok for å få mer
kunnskap om produktet. Jørn Henrik
Andersen fra hovedkontoret sto for gjennomføringen. Kvalitet og miljø på vei
(KMV) er et meget godt produkt fra
NLF. Her får bedriften din et HMS+
system tilpasset din bedrift.

FOREDRAG: Jørn Henrik Andersen har meget god kunnskap
om KMV, noe han her deler med de fremmøtte i Trondheim
og Steinkjer.

Kommende yrkessjåfører
Den 10. oktober var det oppstart for nok
et AMO-kurs i samarbeid med NAV,
Proff Bemanning og Heimdal Trafikkskole. Det er 16 stolte og spente elever
som gleder seg til utdanningen som varer
frem til 17. februar neste år. De har allerede forstått at holdninger vil gå som en
rød tråd gjennom hele kurset. Strenge
krav til kvalitet skal sikre våre bedrifter
dyktige sjåfører.
Den 1. november var det bransjedag. Vi
besøkte Nik. Haugrønning AS der vi fikk
en orientering om firmaet og de egenskaper man ser etter hos en yrkessjåfør. Deretter gikk turen via vekta på Sandmoen før vi stanset hos Wist Last & Buss.
Her ble det lunsj med påfølgende orientering om virksomheten, samt omvisning
på anlegget. Vi avsluttet dagen hos Dekkmann der vi fikk en grundig gjennomgang av dekkets betydning for lønnsom
drift og trafikksikkerhet. En stor takk til
dere som stilte opp og ga oss en flott dag.
Den 24.-25. november fokuserte vi
ekstra på holdninger. Først besøkte vi
Svanholm Gravferd der Thorbjørn Aass
og Kjell Endre Bonesrønning snakket om
en verdig avskjed. Som de eneste i landet,

Samarbeidsmøte
med Cirkle K
Den 20. oktober var det nok et samarbeidsmøte
med vår trofaste drivstoffleverandør, denne gangen med sitt nye navn, Circle K. Utviklingen i avtalen har vært meget god, noe som tyder på at våre
medlemmer er fornøyd med de tilbud avtalen gir.
Som en ekstra påskjønnelse til oss alle vil Circle
K by på pizzafest resten av året i Trøndelag.

OMVISNING: Rune Haugrønning tok elevene med på

omvisning.

jobber de med å rekonstruere døde etter
alvorlige ulykker. Dette for at de etterlatte skal få ta et verdig farvel. Fremfor alt
handler dette om å forstå konsekvensene
av egen adferd. Uoppmerksomhet og feil
valg kan få en tragisk utgang. Neste post
på programmet var trafikkpsykologi med
seniorforsker Dagfinn Moe ved Sintef.
Her fikk vi en dypere forståelse av hvordan hjernen fungerer og hvorfor vi handler som vi gjør. Bevisstgjøring rundt dette skal bidra til at den enkelte velger en
trafikksikker adferd. Siste dag avsluttes
det hele med at Kjetil Meaas gjennomfører Dugnad for færre skader(DFFS).
Normalt tilbys dette programmet i samarbeid med IF, til våre bedrifter som sliter
med for mange skader. Vi har valgt å ta
det inn i utdanningen for at sjåførene skal
forstå betydningen av skadefri kjøring.

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

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Ønsker dere alle en
riktig god jul og et
godt nytt år!

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

SAMFERDSELSKONFERANSE I SVOLVÆR:

KRAFTIG MARKERING FRA NLF

Under årets samferdselskonferanse i Svolvær måtte NLF bruke
sterke virkemidler for å få
tilhørerne til å forstå at E10 er
den viktigste kommunikasjonssatsningen i regionen. Det ble
godt mottatt av de fleste, på
tross av stor representasjon
fra luftfarten.

Det har nemlig vært stor oppmerksomhet
rundt flyplass og fremtidig flyplasstruktur
i Lofoten. Listen av foredragsholdere forsterket dette fokuset, og når NLF bare var
tildelt halvparten av taletiden til de øvrige måtte Lastebilforbundets representant
ta litt ekstra sats for å få budskapet frem
til næringslivsaktørene, politikerne og de

andre fremmøtte. Innlegget fra NLF
mottok stor applaus fra salen og mange på
følgende lovord. Da er det bare å håpe at

de fremmøtte politikere følger opp den
planlagte veisatsingen.

Endelig
oppstart på
Tjernfjellet
Det er fantastisk at arbeidet på
Tjernfjellet har startet – dette er
en veiutbedring vi har ventet på
i over 30 år. Den nye tunnelen vil
mest sannsynlig medføre økt
bruk av veistrekningen Arjeplog
– Saltdal for tungtransporten.
NLF mener likevel at det er ufattelig at
ikke all massen blir benyttet til utbedring
av veistrekningen Sørelva - Borkamo.
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TOM CATO KARLSEN: statsråd for samferdsel deltok under oppstarten ved Tjernfjellet

Denne veistrekningen har tidligere vært
inne i NTP-en, men var blitt borte i det
nye forslaget til NTP.
Dette vil medføre at vi må frakte store
deler av massene to ganger - og det er
snakk om formidable mengder. Et forsik-

tig estimat på volumet er 30 000 lastebillass. Dette er hverken miljømessig eller
økonomisk forsvarlig.
Her må bevilgende myndighet våkne
og utnytte det faktum at steinmassene
allerede er lastet opp!

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

Rekruttering
for fremtiden

FRA NLF DELTOK: fylkeslederne Kari Workinn, Einar Endresen og Yngve B. Harila, fra administrasjon regionsjef Odd-Hugo
Pedersen , rådgiver Frank Laurits Jensen og markedsdirektør Kjell Olafsrud. Fra If : Avtaleansvarlig Olav Viken, salgssjef
Thom Torsteinsen , NLF spesialistene Øyvind Pedersen og Bente Dinesen.

Regionalt samarbeidsmøte med IF
NLF region 7 og IF gjennomfører
årlig samarbeidsmøter hvor
ulike sider med samarbeidet blir
diskutert.

I år fant møtet sted i Tromsø, If har god
oppslutning blant medlemmene i nord.
Finnmark er fylket hvor IF har størst
markedsandel blant NLF-medlemmer i
Norge.

Godstransport på vei vil øke
kraftig i årene som kommer, derfor er det en viktig
oppgave for NLF å rekruttere norsk ungdom til transportfag som utdanning.
4. november stilte vi opp på Skånland skole for å informere niendeog tiendeklassinger fra Skånland
og Grov skole om utdanningsløpet
for å bli yrkessjåfør og om jobbutsiktene i næringen. Ungdommene
var positive og nysgjerrige på transportnæringen.
ENGASJERTE: elever som ville vite mest mulig om

næringen vår.

15-årsjubileum på
Sortland Bilberging
Åpen dag med kaffe og kaker er utvilsomt populært
også på Sortland. Da Sortland Bilberging markerte
sitt 15-årsjubileum ble stasjonen godt besøkt av
samarbeidspartnere i området.
Kvelden ble avsluttet med festmiddag på en av
byens bedre restauranter. NLF gratulerer jubilanten.

DAGLIG LEDER: Ronn Olsen motar jubileumshilsen fra
Vikings Bent Roger Lyngmo

Lærlinger er fremtiden
Elias Vatne er lærling i Vatne transport fra Manndalen i Nord-Troms. Han har gjennomført første
året på TIPP i Nordreisa for så å ta transportfag i Tromsø. Derfra gikk ferden til landslinjen i Alta
hvor han fikk alle sertifikater og yrkessjåførbevis. Nå gjenstår 6 mnd. læretid før han kan gå opp til
fagprøve.
Elias stortrives i yrket og betenker seg ikke på å anbefale utdanningen til andre ungdommer.
Til daglig kjører han stykkgods mellom Tromsø og Nord-Troms på veier som kan by på mange utfordringer, spesielt vinterstid.
Elias er positiv til NLF som han mener jobber godt med saker som transportbedriftene er opptatt av.
NYE OPPDRAG: Elias Vatne er klar for nye oppdrag.
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Minneord Bjørn Stensli
Bjørn Stensli fra Brumunddal døde 5. november, bare 67 år gammel. Bjørn hadde vært
syk noen år, men han var aktiv i bedriften
helt til det siste.
Stensli-familien vokste opp i Nybygda.
Faren drev med transport og salg av kull, koks og ved. Interessen for lastebiler ble tidlig vekket. 17 år gammel kjøpte han
sin første lastebil sammen med broren. Bjørn sørget for lass.
Nils Petter hadde førerkort og satt bak rattet. Dette var starten på et svært fruktbart samarbeid. I dag er Stensli en solid
transportbedrift som har lyktes på flere områder.
Bjørn fikk raskt tillitsverv etter at brødrene meldte seg inn
i Norges Lastebileier-Forbund – både som leder i lokalavdelingen og i regionen. Han var blant annet fylkesleder i NLF
Hedmark fra 1986 til 1990. Han satt i utallige utvalg som
jobbet med langtransport, transportbrukere, avisutgivelse og
miljø.
Tidligere distriktsjef i NLF, Torstein Hamborg, sier at det var
lurt å oppnevne Bjørn Stensli til slike oppgaver: «Bjørn var en
god støttespiller. Han var engasjert. Fulgte alltid med. Var
oppdatert både på lastebilnæringen og verdensspørsmål. Lå
gjerne litt i forkant. Bjørn var en veldig ærlig fyr. Spurte vi ham

om noe, fikk vi alltid et tydelig svar. Han gikk rett på poenget
og kom ikke med tomprat. Han hadde meninger og meningers
mot. Men ikke minst så var han klok og en god taktikker!»
Det beviste Bjørn da han sammen med Arnljot Ryen var med
på å oppheve de generelle telerestriksjonene for akseltrykk.
Bjørn hadde gode kontakter i SINTEF, fikk utført beregninger
over hva datidas regler kostet landet, og til slutt gjennomslag
hos vegmyndighetene. Hvor mye norske lastebileiere og oppdragsgiverne har spart på denne «lobbingen», er umulig å
beregne. Han hadde også en viktig rolle i mange andre store
saker NLF har fått gjennomslag for.
Bjørn var utadvendt og sosial. Han trivdes på helgeseminarer der det kunne bli sene nattetimer og noen lystige lag. Bjørn
hadde glimt i øyet og bidro med sitt gode humør.
Han likte også å prate med folk – både på kontoret, ved en
lastebil eller hvis vi traff ham på butikken. Da kunne han
glemme stress og mas og kose seg med en lang samtale.
Bjørn fikk 50 år som lastebileier, men han kalte seg like
gjerne skraphandler. Alt i 1972 begynte han å kjøpe og selge
skrap. Gjenvinning ble en stadig viktigere del av Stenslibedriften. Bjørn var en kombinasjon av Petter Smart og onkel
Skrue – begge deler i positiv forstand. Brødrene Stensli har

vært med på å starte en rekke bedrifter med godt over 100
arbeidsplasser i Norge!
Selvsagt tok Bjørn også verv i skraphandlerforeningen i
Norge der han i flere år var leder.
Hjelpsomme og sosiale Bjørn har vært aktiv i Nybygda
Idrettslag og Brumunddal Rotary. Hytta, multemyra og sønnenes aktiviteter, var andre interesser.
Bjørn var tidlig opptatt av miljøsaken. Stensli Transport står for kvalitet. Det er mye av bakgrunnen for suksessen. Derfor var det en selvfølge at Stensli Transport var et av
stedene NLF-direktøren måtte innom da han var på bedriftsbesøk på Hedemarken i 2013.
I dag har vi stort fokus på kvalitet og miljø i lastebilnæringen.
Bjørn var tvers gjennom en kvalitetsperson som vil bli savnet.
Våre tanker går til kona Elisabeth, sønnene Anders og
Bjarne og resten av familien. De har mistet en mann, far, svigerfar og bestefar, som også betydde svært mye for mange
andre.

Da han satt i fylkesstyret, var det mange og lange møter på
Hamar. Klokka kunne bli både tre og fire om natta før han var
hjemme igjen. Så ble det en høneblund og en ny dag i lastebilen.
Utrolig at Per K. orket!
Han var omsorgsfull og stilte opp som Kollegahjelper for å
støtte yrkessjåfører, som hadde vært involvert i alvorlige ulykker.
Han likte å prate med folk. Med sin lune væremåte og
saklige argumentasjon, var han med på å skape godt miljø i
organisasjonen. Et eksempel: Da NLF hadde landsmøte i Stjørdal, ble det gitt klar beskjed om at bussen fra Hedmark og
Oppland skulle kjøre via Røros – og ta en stopp hos Per K. Han
var både snill og raus. Kanskje litt for snill av og til.
Vi vet at mange osinger har nytt godt av dette. Per K. har
stilt opp for bygda, enten det gjaldt idrett, musikk eller
næringsvirksomhet. Naboene fikk visst også en hjelpende hånd

(eller et lastebillass) når de trengte det. Han var også opptatt
av å hjelpe fattige i andre land og var blant annet sentral i
hjelpesendingene til et barnehjem i Litauen. Da han skjønte at
folk slet med å få reparert tennene, fikk han også satt i stand
en tannlegebuss som ble fraktet dit.
I tillegg til jobben som lastebileier, har han både drevet et
grustak og et gårdsbruk.
Døgnet har bare 24 timer, men klokka til Per K. må ha hatt
mange flere. Det er vanskelig å forstå hvordan han rakk alt. Nå
er Per K. borte. Han blir savnet av mange. Våre tanker går til
kona Anne og hans nærmeste familie.

Hilsen lastebilvenner i NLF Hedmark og
Oppland Odd Haakenstad, leder og
Guttorm Tysnes, regionsjef

Minneord Per K. Langøien
Per K. Langøien fra Os i Østerdalen har gått
bort bare 72 år gammel. Han var fortsatt i
aktiv jobb og var i lastebilen da han plutselig
ble syk. Per K. døde 25. oktober etter noen
dager på St. Olav i Trondheim. Familien
Langøien har mistet en flott mann, far, bestefar, svoger og
onkel. Vi i NLF har mistet en ildsjel og et forbilde.
For Per K. var en klippe i vår organisasjon. Han var en solid
lastebileier og trofast medlem i NLF i 38 år! Lastebileierne
kjente ham som en dyktig, arbeidsom og trivelig østerdøl.
Så ble han da også kåret til ÅRETS LASTEBILEIER i Hedmark
og Oppland i 1998.
Den prisen fikk han både for innsatsen i egen bedrift – og
ikke minst for mangeårig styreverv i NLF både i lokalavdelingen
i Nord-Østerdal og i fylkesavdelingen.

Hilsen lastebilvenner i NLF Hedmark og
Oppland, Odd Haakenstad, leder
Guttorm Tysnes, regionsjef

Minneord Jan Yngvar Tømmerholt
NLF familien har mottatt den triste meldingen om at mangeårig forbundsstyremedlem
og leder av NLFs tekniske komite, Jan-Yngvar
Tømmerholt er gått bort i en alder av 64 år.
Jan Yngvar har vært en engasjert lastebileier i hele sitt liv. Han meldte seg og bedriften sin inn i NLF
i 1976 som 24 åring, og siden var han et trofast og engasjert
medlem. Etter at han solgte hoveddelen av bedriften sin har
han drevet sin egen en-bils bedrift parallelt med sitt arbeid som
avdelingsleder i Kingsrød Transport, et av landets største
privateide transportbedrifter.
Jan Yngvar var et engasjert og dedikert medlem av NLF. Han
var særlig opptatt av tekniske spørsmål og har ledet NLFs
tekniske komite fra 2004. Han representerte NLFs avdelinger i
Østfold, Akershus og Oslo i Forbundsstyret fra 2002 og frem til
sin død. I alt sitt virke som tillitsvalgt var har særdeles opptatt
av at ting skulle være korrekt. Han var kjent for å notere flittig
under møter og kunne rett som det var korrigere protokoller og
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vedtak gjennom å bla seg tilbake i sine egne notater fra det
aktuelle møtet. Han ga seg sjelden før han enten var overbevist
om at andres løsninger var bedre eller at flertallet bestemte
noe annet enn det han mente. Til gjengjeld var han da tydelig
på hva som gjaldt og hadde ingen problemer med å erkjenne de
få gangene han enten hadde feil eller at han hadde tapt en
diskusjon.
Lojaliteten og engasjementet var to viktige kjennetegn med
Jan Yngvar. Du visste alltid hvor du hadde han og han var en
mann for sitt ord. Det var aldri noe tull med han og aldri gikk
han bak ryggen din. Han var heller direkte og tydelig i sine
meninger og var ikke redd for å si fra om han synes noe av det
du gjorde var bra, feil eller dumt. Etter det var han ferdig med
saken og gikk videre til nye utfordringer. Alltid kunnskapsrik.
Alltid til beste for norske transportører og NLF, organisasjonen
i hans hjerte. Norske transportører og NLF har mye å takke Jan
Yngvar for.
Hans lune smil, gode humør og sterke replikk kommer til å

bli savnet. Han etterlater seg et stort tomrom i forbundet og i
styrerommet. Enda større blir tomrommet hos familien han var
så glad i. Kona Anne Marit, barna og barnebarna spilte en stor og
viktig rolle i hans liv. Han hadde faste dager som han gledet seg
til – da skulle han hente barnebarn og tilbringe tid sammen med
dem. Tiden sammen med barn, barnebarn og kona Anne Marit var
virkelig noe han satte stor pris på. Og hvis den tiden i tillegg
kunne tilbringes i båten hadde vi inntrykk av livet var perfekt.
At Jan Yngvar ble en av de som tapte kampen mot alvorlig
sykdom er ufattelig trist. Som gammel idrettsmann og konkurransemann likte han dårlig å tape. Men selv den beste taper av
og til. Denne gangen var det Jan Yngvar. Vi er mange som vil
savne ham.
Våre tanker og vår trøst går til hans kjære kone Anne Marit,
barn og barnebarn i det vi lyser fred over hans gode minne.
Tore Velten, Forbundsleder
Geir A. Mo, Administrerende direktør NLF

JUBILANTER

22.12

23.12

50

50

BIRGER PEDERSEN, 1394 NESBRU
Birger startet sjåførkarrieren i 1987 hvor han kjørte
byggevarer med kranbil. I dag har han en kranbil og hans
store fritidsinteresse er båt.

ARILD TULLUT, 2670 OTTA

Sjåførkarrieren startet hos søskenbarnet Arvid Tulllut
Transport, og allerede som 16 åring hadde han prøvd seg
bak rattet på en lastebil – selv om førerkortet ikke var på
plass før i 1986. Den første bilen var en Mercedes 1113
skapbil som fraktet stykkgods og trykksaker fra Oslo og
Drammen til Otta. Han har også kjørt MAN og Scania 81 og
82H. I 1990 starter han Varetaxi med Otta Transportservice. Siden 2001 har han
vært daglig leder og deleier i Gudbrandsdal Frakt AS (GDF) frem til i Juni 2015
hvor han overtok 100 prosent av GDF. I dag har selskapet seks vogntog, en
singlebil og to varebiler. Det er 13 ansatte på heltid og tre vikarer. Tullut er med
i lokalstyret for NLF i Gudbrandsdalen. På fritiden er han glad i å kjøre sin
Honda Goldwing motorsykkel i tillegg til at han hvert år er på Kreta i uker i
strekk.

10.01

50

BJARTE OLSEN, 5177 BJORØYHAVN

70

SONDRE GARDSTEIG, 3895 EDLAND

70

HÅKON SEVERIN GUNDERSEN,
5516 HAUGESUND

Bjarte Olsen startet sjåførkarrieren i 1984. Da kjørte han kontainertransport fra
jernbanen og han har kjørt både Scania og Volvo. I dag har han tre biler som går
i distribusjon og med container.

12.12

Tre vogntog og to tippbiler som går på langtransport og på anlegg. Det er status
for Sondre Gardsteig som begynte å kjøre rett før jul i 1964. Også da var han på
anlegg med en Volvo Bamse. Gardsteig har vært aktiv på lokalplan i NLF. På
fritiden er han opptatt av veteranbiler og av fiske.

23.12

50

ØYVIND VINJE, 5705 VOSS

60

OVE SEBERG, 2387 BRUMMUNDAL

16.01

05.12

Øyvind Vinje startet å kjøre med en Volvo N85 med henger. Da var Vinje 21 år
gammel, og siden har han kjørt. I dag har han tre kranbiler og motorinteressen
er sterk, men han liker seg også i båt med fiskestang og på fjellet.

09.01

60

TORGILS ROGNE, 5750 VOSS

En Scania V8er starter opp i 1997 og samtidig starter
Torgils Rogne sin sjåførkarriere. I dag driver Torgils
familiefirmaet sammen med broren sin. De er fjerde
generasjon og kjører alt fra brød, til kraftfor, tipp, olje,
container og betongelementer. For Torgils går det mest i
kjøring av betongelementer, og han trives med variasjonen
kjøringen gir. Torgils Rogne er også svært sentral i NLF. For noen år siden fikk
han NLFs gullnål og han sitter i dag i lokallagsstyret i Voss og er forman i
fylkesstyret i Hordaland. På fritiden er det familielivet som står sentralt. I
tillegg til motorsykkelturer, alpint og korsang.

21.01

19.01

Førerkort i 1975, drosje fra 1997 og tankbil fra 1980. Slik
startet livet som sjåfør for Ove Seberg fra Brummundal. I
dag har han åtte tankbiler, alle fra Mercedes og han driver
med dristribusjon av oljeprodukter og diesel. På fritiden
driver Seberg med travsport.

17.12

70

80

80

Han har kjørt hele spekteret innen transport siden starten
i 1965. Hovedvekten har likevel vært på tankbil og det
kjører han fortsatt i full stilling. Humanitært arbeid opptar
også Gundersen gjennom Odd Fellow og Lions. Han er med
i NLFs lokalforening og fylkesforening.

ROY SANDBERG, 1538 MOSS
På det meste har Roy Sandberg hatt ti egne biler, men
selve karrieren begynte i en Bedford i 1965. Da kjørte han
skrap i Østfold, men han har også kjørt mye på kontinentet og da spesielt i Italia og på Balkan. Sandberg kjørte
frem til 2012. Nå har han lagt kjørehanskene på hylla.

HALLDOR G. VASSDAL,
8646 KORGEN
I dag har Halldor en Volvo Bamse fra 1959 og han har
drevet med lokalradio siden 1982. Allerede i 1955 begynte
han å kjøre både lastbil og buss. I 12 år har han vært med i
NLF Nordland og på Kiel-båten i Mars 2016 var han med å
representerte under fylkesårsmøtet for region 7.

KNUT RØISGÅRD, 3160 STOKKE

Det er ikke mer enn tre år siden Knut Røisgård sluttet å kjøre lastebil. Da hadde
han kjørt siden han fylte 18 år i 1954. I 1963 startet han for seg selv, og han har
kjørt både langtransport, spesialtransport, brøyting og mye mer.
Gamle lastebiler er fortsatt en stor interesse hos Røisgård, som syntes det er
hyggelig at interessen for lastebiler går i arv. Hans barnebarn, nå 18 år gammel,
kjører for Knut Røisgård sin sønn. Røisgård har i sin karriere også hatt lokale
NLF-verv.
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JUBILANTER

14.01

80

FINN UTENGEN, 3140 SYLLING
Med dobbelt førerhus og kran var Volvoen en fin bil i 1952 da den ble produsert, og bilen var knapt rukket å bli tre år gammel før Finn Utengen
begynte å kjøre tømmer, ved, gjødsel og torg med den. I 60 år har han hatt lastebilsertifikatet og han har bygget opp en solid bedrift. I dag drives
Utengen Transport videre av hans to sønner som har 70 ansatte og 42 biler. Finn Utengen har hatt lokale verv i NLF og selv om han har trappet ned
kjøringen lever interessen for lastebiler videre. I garasjen står en 28-modell Chevrolet og en Volvo fra 1936.

FØDSELSDAGER I DESEMBER
85 år
2. Johnny K. Eriksen, 3018 Drammen

80 år
5. Halldor G. Vassdal, 8646 Korgen
6. Oddvar Stene, 1640 Råde
17. Knut Selliseth, 7990 Naustbukta
17. Knut Røisgård, 3160 Stokke
24. Frank Larsen, 4820 Froland

75 år
3. Knut Sinnes, 4443 Tjørhom
4. Kåre Langdahl, 7243 Kvenvær
19. Bjørn Onsum, 2364 Næroset
23. Arild Johnsen, 1387 Asker

70 år
12. Sondre Gardsteig, 3895 Edland
14. Per Arne Wiik, 9143 Skibotn
19. Per A. Thorvaldsen, 2019 Skedsmokorset

19. Thor-Åge Midtlund, 2335 Stange
22. Jan Halvorsen, 3535 Krøderen
23. Håkon Gundersen, 5516 Haugesund

27. Endre Rudstaden, 2870 Dokka
29. Willy Ekrem, 3721 Skien
29. Gunnar Thorstad, 2836 Biri

65 år

50 år

8. Arnulf Reinfjord, 2335 Stange
3. Ronny Hansen, 9516 Alta
9. Odd Werner Arnesen, 1592 Våler i Østfold 6. Petter Kristoffersen, 2072 Dal
9. Sigrid Narmo, 2316 Hamar
8. Trond Eriksen, 8210 Fauske
22. Joar Hamland, 7940 Ottersøy
11. Tom Egil Buttedal, 3254 Larvik
26. John G. Fallet, 2166 Oppaker
12. Vidar Sletto, 3550 Gol
28. Ole Jonny Bakke, 1351 Rud
17. Roger Benum, 8400 Sortland
22. Birger Pedersen, 1394 Nesbru
60 år
23. Arild Tullut, 2670 Otta
8. Per-Roger Møllersen, 8610 Mo i Rana
24. Ivar Andreas Johnsen, 2150 Årnes
21. Svein Aage Dahle, 2054 Mogreina
27. Arve Bjerkås, 6523 Frei
26. Rolf Melbye, 3150 Tolvsrød
30. Oddbjørn Aufles, 8659 Mosjøen

55 år
11. Hans Martinsen, 2032 Maura
26. Ole Jakob Høkeli, 1617 Fredrikstad

45 år
3. Kenneth Brækken, 8665 Mosjøen
8. Svein Robert Engmann, 3112 Tønsberg

8. Arnt-Erik Hansen, 9056 Mortenhals
11. Lazhar Jardak, 1739 Borgenhaugen
15. Pål Narve Mælen, 2500 Tynset
22. Lars Nytrøen, 2500 Tynset
31. Morten Hegland, 4820 Froland

40 år
4. Tommy Rød, 5555 Førde i Hordaland
5. Thomas Kvam, 3740 Skien
22. Tore Grøtting, 2410 Hernes
25. Kjetil Hansen, 2100 Skarnes

35 år
29. Kurt Moe, 2344 Ilseng
31. Peter Fuzi, 1407 Vinterbro

30 år
5. Amund Hesthagen, 2390 Moelv
7. Gunn Solberg, 2651 Østre Gausdal
10. Jon Olav Hauge, 1789 Berg i Østfold

FØDSELSDAGER I JANUAR
80 år
14. Finn Utengen, 3420 Lierskogen
15. Per Fiskum, 7893 Skorovatn

75 år
1. Kjell Kiil, 9550 Øksfjord
5. Knut Fredheim, 2443 Drevsjø
11. John Ole Karlsen, 8006 Bodø
16. Jan Totland, 5226 Nesttun
23. Thorbjørn Skatvedt, 3158 Andebu

70 år
2. Rolf Krogstad, 7870 Grong
8. Torbjørn Nordtømme, 9610 Rypefjord
9. Gunnar Idland, 4330 Ålgård
11. Kjell Bjørn Johansen, 2384 Brumunddal
12. Hans Karlson, 1890 Rakkestad
16. Atle Veland, 5914 Isdalstø
16. Roy Sandberg, 1538 Moss
28. Øystein Steen, 7290 Støren

65 år
1. Stein-Harry Johansen, 9027 Ramfjordbotn
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4. Einar Bruskerud, 2930 Bagn
20. Stein Magnar Starheim, 2386 Brumunddal
23. Thorbjørn Gulli, 2210 Granli
29. Kjell Børø, 7247 Hestvika
29. Rolf Bernhard Bøe, 5542 Karmsund

60 år
1. Bjørnar Natedal, 3902 Porsgrunn
5. Vidar Olav Blindheim, 6040 Vigra
7. Per Andreas Skogly, 7072 Heimdal
8. Svein Eilev Haugen, 3291 Stavern
9. Ove Seberg, 2316 Hamar
13. Ole Magnar Rygg, 6854 Kaupanger
14. Nils Gulsvik, 3350 Prestfoss
19. Bjarte Olsen, 5177 Bjørøyhamn
28. Åge Widme, 2647 Sør-Fron
31. Yngve Ose Bøstrand, 6151 Ørsta

55 år
4. Espen Husvåg, 7800 Namsos
4. Tor Anders Leer, 3358 Nedre Eggedal
4. Kenneth Aas, 9325 Bardufoss
5. Per Engen, 2730 Lunner

6. Trond Tverå, 8656 Mosjøen
7. Arild Skaug, 7046 Trondheim
8. Helge Lehre, 2743 Harestua
10. Erling Endresen, 8430 Myre
15. Geir Arne Andersen, 3300 Hokksund
16. Per Morten Glomsrud, 1890 Rakkestad
23. Tor Ivar Nordtorp, 2940 Heggenes
28. Albert Garberg, 5918 Frekhaug
28. Olav Sørby, 2041 Kløfta
29. Tor Valde, 6260 Skodje

50 år
2. Rune Stave, 4580 Lyngdal
3. Jan-tore Skoglund, 9334 Øverbygd
3. Frode Johnsen, 7100 Rissa
3. Tommy Martiniussen, 1820 Spydeberg
3. Sven Erik Tangen, 7603 Levanger
5. Ingar Ørka, 1880 Eidsberg
5. Grethe Dalbu, 2652 Svingvoll
6. Runar Bakken, 3673 Notodden
7. Ingolf Bøe, 6898 Balestrand
10. Torgils Rogne, 5705 Voss
21. Øyvind Vinje, 5705 Voss

23. Trond Yri, 6770 Nordfjordeid

45 år
14. Tor Audun Paulsen, 8211 Fauske
17. Tor Enok Larsen, 8680 Trofors
20. Frode Halberg, 2411 Elverum
22. Arild Sand, 7600 Levanger
31. Ole Gunnar Digerud, 2211 Kongsvinger

40 år
1. Kenneth Karlson, 1890 Rakkestad
15. Morten Johansen, 1305 Haslum
22. Torbjørn Hammer, 9845 Tana

35 år
20. Roger Delviken, 2232 Tobøl
31. Roger Emilsen, 2080 Eidsvoll

30 år
4. Svenn-Erik Lien, 7971 Kolvereid
14. Håvard Sund, 7718 Steinkjer

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

FYLKESAVDELINGER

FORBUNDSSTYRET
REGION 1
Tore Velten
Forbundsleder

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

Alv Ervik

Nestleder, Region 7
Alv Ervik Transport AS
Telefon: 77 07 71 02 / Mobil: 90 94 14 30
E-post: aer@lastebil.no.no / Faks: 77 07 21 76

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

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

REGION 2

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

REGION 3
Kjell Haugland

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

Sverre-Jan
Rønneberg

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

Øyvind Lilleby

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

REGION 4

REGION 6

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

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

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

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

REGION 5

Distriktssjef Hordaland og
Sogn og Fjordane Birthe Minken
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

Regionsjef Roar Melum
Kvenildmyra 5, 7093 TILLER
Mobil: 93 00 65 91
E-post: rm@lastebil.no

REGION 7

Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Postboks 194, 9156 STORSLETT
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no
Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@ lastebil.no
NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen
Aksel Endresen Transport
Havnegt. 14, 8430 MYRE
Telefon: 76 13 36 26
Mobil: 41 62 62 19
Faks: 76 13 45 32
E-post: einar@endresentransport.no
TROMS
Fylkesleder Kari Workinn
Thor & Bjørnar Workinn AS
Kvaløyveien 332, 9016 Tromsø
Mobil: 91 10 76 97
Telefon: 77 68 74 35 –
kari@workinnas.no
FINNMARK
Fylkessleder Yngve B. Harila
Yngve B. Harila AS
Postboks 455, 9811 VADSØ
Telefon: 78 95 18 31
Mobil: 91 74 78 98
Faks: 78 95 42 89
E-post: post@ybh.no

FAGGRUPPER
ANLEGG, VEI OG BRØYTING

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR
E-post

Mobil

E-post

Mobil

Ledes av
Sverre-Jan Rønneberg

sjr@lastebil.no

90 86 60 00

Ledes av
Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig
Thorleif Foss

tf@lastebil.no

41 40 35 99

Fagansvarlig
Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Region 1: Egil Nicolaysen

firmapost@nicotrans.no

90 16 16 50

Region 1: Bård Solberg

bard@solbergtransport.no

90 78 22 12

Region 2: Henrik Ånerud

heiki80@hotmail.no

90 09 53 99

Region 2: Ørjan Bråthen

orjan.brathen@martinsen.no

98 21 56 08

Region 3: Torfinn Brenna

torfinn@bat.no

91 13 82 82

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 4: Tor Bjarne Asheim

tbasheim@online.no

91 13 65 25

Region 4: Børre Leirvik

borre@myrvang-transport.no

90 58 18 26

Region 5: Bjørn Rivenes

bjorn@rivenes.no

93 00 65 20

Region 5: Nils Anders Larsen

nils-ala@online.no

90 03 52 18

Region 6: Arnt Egil Aune

ae@aune-transport.no

91 39 69 69

Region 6: Oddbjørn Kristensen

oddbjørn@kristensenstransport.no

90 77 43 67

Region 7: Arnold Hauan

arnohaua@online.no

95 24 22 23

Region 7: Rune Holmen

holmtran@online.no

91 79 86 92

E-post

Mobil

Ressurspersoner

Ressurspersoner

BILBERGING

TEKNISK GRUPPE
E-post

Mobil

Leder
Alv Ervik

aer@lastebil.no

90 94 14 30

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

Fagansvarlig
Frank Lauritz Jensen

flj@lastebil.no

91 63 12 54

Ressurspersoner
Region 1: Jan Slettevold

jan@spesialtransport.com

95 89 30 50

Ressursperson NLF
Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

semijan@online.no

95 19 94 46

Region 1: Geir Homlund

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Region 4: Kai Werdal

kai@werdal.no

90 16 15 55

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

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

FAGGRUPPE VAREBIL

E-post

Mobil

Ledes av
Øyvind Lilleby

ol@lastebil.no

90 54 33 10

Fagansvarlig
Rune Damm

red@lastebil.no

90 62 57 21

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

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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PRØV VÅR
FROKOSTPAKKE
Hver dag frem til kl. 11.00

29,-

+pant

Frokostpakken består av 1/2 grov baguette
med ost og skinke og valgfri juice.
Velg mellom eple- eller appelsinjuice.
* På stasjoner som ikke har fersksmurt leverer vi morgenstykke med brunost.

CIRN0030_K9_Frokostpakke_A4.indd 1

10.11.16 16.20

UNIK
NYHET!

ANSVARSFORSIKRING
for NLF-medlemmer
HVA FÅR DU?

• En skreddersydd løsning tilpasset ditt behov
• Alle dekninger samlet i én forsikring; godsansvar,
speditøransvar, løfte- og kranansvar
• Dekning for ansvar bedriften kan få i forbindelse med driften
av virksomheten eller som eier/leietaker av en bygning
• Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, hvis du ikke
velger en høyere sum selv.

NÅR FÅR DU ERSTATNING?

• Ved økonomiske krav som følge av skader på ting og personer
• Ved formueskader tilknyttet godsansvar og speditøransvar
• Ved behov for juridisk bistand tilknyttet krav som dekkes av
forsikringen

HVA HVIS BEDRIFTEN FÅR ERSTATNINGSKRAV?

Våre jurister overtar saken, fører en eventuell sak for deg i retten
og betaler et eventuelt erstatningskrav. Vi fører også saken for deg
ved et eventuelt regresskrav mot undertransportører eller andre.
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I samarbeid med

