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Og til de som måtte
hevde de ikke kan drive
lønnsomt uten å bryte lover
og regler – selg lastebilen
og finn dere noe annet
å drive med!

HVOR KYNISK
ER DET MULIG Å BLI?
Den tyske foreningen Camion Pro hevder at så mange som 20 prosent
av østeuropeiske transportører manipulerer AdBlue-systemet på en
slik måte at biler av Euro V- og Euro VI-standard har utslipp på linje
med Euro II. Dette fremkom i en sak på den tyske TV-kanalen ZDF i
forrige uke og har spredt seg som ild i tørt gress over hele Europa.
NLF har mottatt anonyme tips fra verksteder som har avdekket manipuleringsforsøk også blant norske transportører. Så langt er det bare snakk om enkelttilfeller - vi har ingen grunn til å mistenke et større omfang basert på den informasjonen vi sitter på i dag. Det er derimot flere norske tuningselskaper som åpent
tilbyr tjenester som eliminerer AdBlue-forbruk på lastebiler, gjennom å montere såkalte emulatorer.
I denne utgaven av NLF-Magasinet kan du lese hvordan noen selgere av disse
produktene opererer. Det er ikke hyggelig lesing. Produktene deres er visstnok
lovlig å tilby, men helt klart ulovlig og svært miljøskadelig å montere og bruke.
At østeuropeiske sjåfører med luselønn og elendige forhold kan fristes til å
jukse for å ha litt mer igjen i lommeboken kan en kanskje forstå, men dersom
norske selskaper også gjør det er det fullstendig uakseptabelt. Beregninger NLF
har utført viser at «investeringen» er et rent tapsprosjekt, og det før vi har snakket
om risikoen for skader på selve bilen som følge av belastningen denne manipuleringen påfører den avanserte og sårbare teknologien. Et ødelagt Euro
VI-renseanlegg koster fort enorme summer å reparere – og hvis en tror garantier, serviceavtaler eller forsikringer vil betale, tar en skammelig feil.
Hvis en virkelig er ute etter å redusere kostnadene i bedriften, finnes det langt
bedre løsninger som også kommer miljøet til gode. NLF og våre samarbeids
samarbeidspartnere har mange gode programmer og flåtestyringsprodukter som bidrar til
å redusere tomgangskjøring og drivstofforbruk. Det er bare å ringe eller sende
oss en epost.
omDet som er langt verre, er at de som holder på med juks ødelegger om
dømmet for en hel næring. Euro VI-motoren er det beste miljøproduktet
som har skjedd siden dieselmotoren ble oppfunnet. NLF gjør en voldsom
innsats for å få politikerne til å forstå at biler med denne teknologien må
belønnes – rett og slett fordi den faktisk bidrar til å rense luften i stedet
for det motsatte.
At noen ødelegger alt dette og kan bidra til å knuse hele næringens
rennommé for å kanskje spare noen lusne kroner, representerer en
kynisme vi ikke trodde var mulig. Dette kommer på toppen av et utall
andre varianter av juks – alt fra grove brudd på kjøre- og hviletid, til
like grov overlast.
Myndigheter og lastebilprodusenter må finkjemme verktøykassen for
å finne ut hvordan kjeltringene kan stoppes. AdBlue-jukset må stanses
- jo før, jo heller.
Transportkjøperne og deres organisasjoner må kreve dokumentasjon på
at transportøren er seriøs. Hvis ikke må de ansvarliggjøres og straffes. NLF
som næringsorganisasjon skal gjøre vårt, men vi trenger hjelp fra transport
transportkjøpere og vareeiere. Det må og skal lønne seg å drive seriøst.
NLFs medlemmer må også her gå i spissen for å vise at næringen er både
kompetent, ansvarlig og bærekraftig. Og til de som måtte hevde de ikke kan
drive lønnsomt uten å bryte lover og regler – selg lastebilen og finn dere noe
annet å drive med!
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vi velger volvo
Tipp Transport AS, Porsgrunn/Sauda

- FOR OSS ER SERVICETJENESTENE TIL VOLVO GULL VERDT! Tipp Transport AS
har Volvo Gold-kontrakt på alle sine 50 biler, uansett merke, i tillegg til Dynafleet og Volvo
Sjåføropplæring. Samtlige biler blir administrert av Volvo-forhandleren Volmax AS.

VOLVO SERVICETJENESTER
Annonse_NLF-oppslag_tipp-transport.indd 1

- Dette gjør at vi kan ha en liten administrasjon, noe vi ser på som svært
fornuftig for å få full oversikt over kostnader og kjøretøy, forteller Morten
Natedal, en av eierne i Tipp Transport.
Les hele historen og se video om TIPP TRANSPORT på volvotrucks.no
Volvo Trucks. Driving Progress

16.01.2017 15:16:03

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

AKTUELT
TØFFERE: Fartsstriper og barskere design skal løfte varebilene fra Ford. Nå kommer Transit i en rekke ulike sportsversjoner.
(Foto: Ford)

Renault
bretter opp
ermene
Allerede fra nå i januar kan Renault levere
sine nye anleggsbiler. Renault Trucks C-range er bygget for spesielt tøffe tak og C i
modellnavnet er en forkortelse for Construction. I alt kan Renault tilby to ulike motorer
med totalt seks ulike grader av effekt, fra
380 til 520 hestekrefter. Samtidig kan den
nye modellserien leveres med 11 ulike akselkombinasjoner og 7 ulike førerhus. Selv
om bilen i første rekke er skreddersydd for
anleggstrafikk kan den også leveres med
ulike påbygg som sement, kran, renovasjon,
container, dumper og brøyting. En spesielt
robust utgave for ekstra krevende forhold
kan også leveres.

BARSK: Renault Truck C-range er spesielt

tilpasset anleggsvirksomhet. (Foto: Renault)

Bøyer seg mot vinden
Ford Transit lar seg ikke affisere av litt vind. Spesielt ikke etter at Ford lanserte sidevindsassistent på sine
varebiler. Systemet jobber på samme måte som elektronisk stabilitetskontroll ved at det bremser opp individuelle hjul. I dette tilfellet bremses hjulene på den ene siden av bilen ned for å stabilisere bilen i sidevind. På
den måten reduseres også virkningene av sidevinden – og med en reaksjonstid på 200 millisekunder er det
ikke mange vindkast som lenger kan overraske Fords varebiler.
I tillegg lanserer Ford også spesialutgaver av Transit. I følge Ford merker de en økende etterspørsel etter
sporty varebiler etter at de lanserte Sport Van i 2007.
- Tiden med den klassiske, hvite varebilen er definitivt forbi. Den nye Transit Custom sier noe om hvem du
og bedriften din er – og den ser også flott ut når du bruker bilen i helgene, sier Johnny Løvli som er salgssjef
for nyttekjøretøy hos Ford Motor Norge.
Noe han nok muligens også har helt rett i. For den nye Black Edition kan leveres i fire ulike fargekombinasjoner med kontrastfarger i tak, på speilhus, beskyttelsesplate og med sidestriper. Prikken over i-en utgjøres av 17-toms aluminiumsfelger som er
sortlakkerte. I tillegg er bilens chassis mer sportslig
avstemt og under panseret finner man en dieselmotor
med 170 hk.
Så mange krefter kan ikke Fords nye tresylindrede
motor skryte av – men den kan skryte av at den kan
gå på to sylindre. Motoren blir den første tresylindede
bensinmotoren med sylinderkutt. Motoren kommer i
tre ulike effekttrinn fra 100 til 140 hk og blir også
tilgjengelig på enkelte av Fords varebiler. Det er først KUTTER: Fords kritikerroste 1-liters motor med tre sylindre
ved vanlig kjøring i jevn hastighet at den ene sylin- har nå fått sylinderkutt. Det betyr at den går på to sylindre
deren kuttes, og ifølge Ford skal systemet kunne re- ved normal kjøring. Motoren blir også tilgjengelig på
enkelte av Fords varebiler. (Foto: Ford)
dusere forbruket med inntil seks prosent.

Over 8300 fikk kjøreforbud
Statens vegvesen på Østlandet anmeldte 1007
yrkessjåfører og ga over 8300 tungbiler kjøreforbud
i løpet av 2016.
– Enkelte førere tar for store sjanser, sier leder
for Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Erik Wolff.
394 av de 1007 anmeldelsene kom som følge av
grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.
– Det er skremmende å tenke på at enkelte
førere av vogntog, lastebiler og busser ikke tar seg
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tid til nødvendig hvile. Er du ikke opplagt skal du
ikke sette deg bak rattet på et tungt kjøretøy. Et
sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for
både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett
livsfarlig, sier Wolff.
Han understreker at det kun er de groveste tilfellene av regelbrudd som blir anmeldt.
I følge Wolff har man ikke oversikt over om sjåførene som ble anmeldt, eller om bilene som ble
ilagt kjøreforbud, var norske eller utenlandske.

Volvo sørger for at flyene går
En spesialbygget Volvo FM 330 6x2 er levert til
Avinor på Gardermoen, hvor dens misjon er å
holde rullebane og takseveier isfrie. Det gjør
den ved å spre de to armene på siden av bilen,
og på den måten kan bilen spre saltoppløsningen ”Aviform” i en bredde på 42 meter. Dermed
klarer bilen hele rullebanens bredde i ett sveip.
Tanken har et volum på 13 000 liter og sprederne er laget slik at mengden Aviform kan diffe-

rensieres i og med at rullebanen er utformet
på en slik måte at den er høyest på midten.
Dermed renner Aviformen fra midten av banen
og ut mot kantene – noe som betyr at man ikke
trenger like stor dose ytterst på rullebanen for
å holde den isfri.
Hele prosessen styres fra bilens førerhus og
påbygget er levert av Dammann i Tyskland.
INTENST ARBEID: Regionssjef J. Kristian Bjerke

er fornøyd med at man har fått endret kravene
til forhåndsbetaling på fergeruten mellom
Moss og Horten. (Foto: Stig Odenrud)

Endrer
egenandelkravet
STØRRE ENN 737: ”Vingespennet” på den nye sprøytebilen til Avinor på Gardermoen er 36 meter og sprøytebredden er
på 42 meter. Til sammenlikning er vingespennet på en Boeing 737-800 med winglets, 35,8 meter. (Foto: Volvo)

Foton Årets lastebil

Foton Auman EST er årets lastebil i Kina. Bilen er et samarbeid mellom Daimler (Mercedes-Benz) og
Kinesiske Foton Motor. Det er første gang utmerkelsen deles ut. (Foto: Foton)

Flere transportører slipper utlegg i millionklassen etter at kravene til forhåndsbetaling for Autopassbrukere på
fergestrekningen mellom Horten og
Moss endres.
– Grensen for å inngå individuelle
avtaler er redusert fra fem til to biler, og
dersom du har tre biler eller flere kan du
velge å betale forskudd for to biler eller
å betale 1,5 ganger hva du forventer å
innbetale i fergetakst. Har du 15 biler,
men ikke regner med å betale mer enn
30.000 kroner i fergebilletter til Bastø
Fosen, vil det lønne seg å betale forskudd tilsvarende to biler, forklarer regionssjef J. Kristian Bjerke i NLF.
Han er fornøyd med løsningen.
– Det som nå ligger på bordet er langt
bedre enn hva det opprinnelig var. Da
kunne enkelte transportører risikere å
måtte betale flere hundre tusen kroner
i forskudd, og enkelte så mye som over
en million, sier Bjerke.
Han sier at den nye ordningen, som
kom i gang på rekordtid, vil bli evaluert
av blant annet Vegdirektoratet og NLF.
– Men nå skal vi i første rekke feire
at vi har fått endret et system som i
utgangspunktet ville blitt enn enorm
byrde for våre transportører, sier Bjerke.
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Vil ha motorveibelysning
Bilistorgansiasasjonen NAF er kritiske til
Nye Veiers plan om å bygge motorveier uten
belysning. I en melding skriver NAF at de er
skeptiske til forslaget fordi opplyste veier
handler om trygghet. Ifølge NAF gir opplyste veier mer opplagte sjåfører, og på veier
uten lys, i høy fart og med blending av
motgående trafikk frykter NAF at man skal
få mer anspente og slitne sjåfører.
I meldingen anbefaler NAF Nye Veier til
heller å satse på ny teknologi der sensorer
i veibanen leser av trafikken og i god tid
tenner lysene. På den måten vil veilysene
skru seg på når det kommer biler eller lastebiler. Færre lysmaster er også et alternativ til ikke å ha noen, ifølge NAF.
I Sverige er det ikke vanlig med lys på
motorvei, slik det så langt er i Norge.

Vil sosial
dumping til livs
Violetta Bulc, som
er EUs kommisær
for transport, vil –
etter påtrykk fra
bransjen - tette
smutthull som
åpner for at underbetalte sjåfører
får lov til å levere varer i unionen.
Dette kom frem på et møte i Brüssel
nylig, hvor også NLF deltok sammen med
sine samarbeidsorganisasjoner. På møtet
sa Bulc at såkalte postboksselskaper som
underbetaler sjåfører er et problem og at de
i stor grad bidrar til sosial dumping.
Dette vil Bulc nå til livs. På møtet sa
kommisæren at hun ikke vil liberalisere
EU-direktivet som omhandler kabotasje
ytterligere. I tillegg vil hun stramme inn
kontrollrutinene for på den måten å avsløre sosial dumping. Hun tar også til orde for
å jobbe med et lovforslag der alle sjåfører
som kjører i unionen omfattes av regler
som regulerer minstelønn.
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GODE NOK: Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at 75 prosent av varebilene i Oslo-området kan byttes ut med

elektriske varebiler. (Foto: PSA)

Vil stimulere til grønt skifte
Peugeot og Citroën i Norge vil belønne alle som kjøper en elektrisk Peugeot Partner eller Citroën Berlingo varebil med 34 000 kroner.
- Peugeot og Citroën var tidlig ute med elektriske personbiler, og som ledende produsent av elektriske
varebiler med hurtiglading, ønsker vi å bidra til å øke andelen av disse bilene. Intensivene for elektriske
varebiler har ikke slått til på samme måte som for elbilene, men vi er klare til å hjelpe til, sier Roy Erik
Johnsen som er merkesjef for Citroën og Peugeot varebil i Norge.
Tall fra Trafikkøkonomisk institutt viser at rundt 75 prosent av dagens varebiler i Oslo-området kan
byttes ut med elektriske varebiler dersom man lader noen timer midt på dagen – og selv uten lading kan
omlag halvparten av varebilene som blir kjørt av håndverkere i storbyen være elektriske og fortsatt ha
lang nok rekkevidde.
- Ved å bytte ut dieseldrevne varebiler med elektriske i de største byene reduserer man både lokale og
globale utslipp. Vi er overbevist om at disse bilene vil være gode alternativer for mange bedrifter, sier
Stian Gihle som er informasjonssjef for Citroën og Peugeot varebiler.

TILGJENGELIG: Ved bruk av tilgjengelig teknologi har Renault senket forbruket på Urban Lab 2 med rundt 13 prosent. (Foto:

Renault)

Satser på hybrid
Mens mange snakker om brenselsceller og til og med helelektriske lastebiler går Renault andre veier. I
sin conseptbil ved navn Urban Lab 2 satser de på kjent teknologi. Ved å redusere luftmotstanden og ved
å optimalisere dekk og felgkombinasjoner regner den franske lastebilsprodusenten med at de skal kunne
klare å senke forbruket med så mye som 13 prosent.
I tillegg er drivlinjen optimalisert og man satser på en hybrid drivlinje. Samtidig har dieselmotoren blitt
utstyrt med et start- og stoppsystem som i dag har blitt vanlig på nyere personbiler. Selve hybridpakken
er en såkalt Micro-hybrid som i første rekke brukes til å drive aggregater og andre enheter som tidligere
hentet sin kraft fra forbrenningsmotoren. På den måten reduseres motorens friksjon og tap, slik at at
kreftene i større grad kan drive bilen. Hybridsystemet på 48 volt vil også kunne støtte forbrenningsmotoren i enkelte tilfeller.
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www.facebook.com/mbnorgetrucks

Kort vei til lønnsomhet med lange serviceintervaller
Arocs gir deg trygghet hele veien. Ikke bare får du Mercedes-Benz legendariske driftssikkerhet og gjennomtenkte løsninger.
Du får en bil med fleksibelt servicesystem som ut fra din bruk og kjøring gir mulighet for svært lange serviceintervaller. Med høy
motoreffekt og optimal kraftoverføring, takket være sitt innovative drivverk, takler Arocs dessuten alle typer terreng med letthet.
Kort- eller langkjøring, varm- eller kaldstart og tung- eller lettkjøring. Arocs er tøffingen som kjører langt og sikkert – dag ut og dag inn.

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

A4_Arocs.indd 1
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Kampen
mot kabotasje
fortsetter
Det grønne skiftet, kabotasje og politikerdebatt. NLFs Transportkonferanse 2017 var i gang.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Forbundsleder Tore Velten åpnet Transportkonferansen 2017 i samme stil som
han avsluttet landsmøtet i Alta. Kampen
mot ulovlig kabotasje går videre med
uforminsket kraft. Velten tror mørketallene er høye og at det snart er på tide å
bringe på det rene hva en kabotasjetur er
og hva en last er.
Han peker på at mange kjører inn til
Norge med en pall i hengeren.
– Det er helt åpenbart at disse er her
bare for å drive ulovlig kabotasje, sa
Velten til en lydhør forsamling.

–Store mørketall

Velten mener ulovlig kabotasje er et stør-

re problem enn hva man er klar over og
at myndighetene må komme på banen.
– Det er ikke noen kontroll. Vareeiere
bruker pris som pressmiddel og denne
ulovlige virksomheten presser prisene
ned på lovlig transport. For oss i NLF
blir dette helt feil, samtidig som det danner grunnlag for organisert kriminalitet
og sosial dumping. Vi tror løsningen
ligger i samordnet kontroll. Bare da får
vi vite når bilene kommer inn til Norge
og når de igjen krysser grensen på vei ut,
sa Velten.
Også direktør i NLF, Geir A. Mo,
hadde kabotasje på dagsordenen i sin tale
til konferansen og etterlyste at transport-

kjøper i større grad kommer på banen og
ikke ensidig fokuserer på lavest mulig
pris.

Ingen NTP-lovnader

LANGT FREM: Eirik Newth hold et inspirerende foredrag om fremtiden. De selvkjørende lastebilene er langt unna skal
vi tro fremtidsforskeren. (Foto: Jan Harry Svendsen)
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Med valget i sikte var forhåpningene høye
til at det skulle komme noen drypp med
hensyn til Nasjonal Transportplan. Slik
ble det ikke, og debatten - med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen
– dreide seg mer om hva man hadde fått
til enn om hva man skulle få til i tiden
fremover. Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen beskyldte regjeringen for å bruke mer
penger enn forutsatt på å bygge mindre vei
enn forutsatt, mens Solvik-Olsen hadde
imponerende plansjer som viste hvordan
satsningen på vei har båret frukter.
– Jeg er likevel skuffet over at ingen av
dem kommer med noen hentydninger til
ramme på Nasjonal Transportplan. NLF
hadde håpet at de kunne lovet høy ramme til NTPen, sa Mo.

Jublet for Jenny

Men Transportkonferansen er mer en hardtslående politikere og markering av standpunkter. For
Jenny Larsen fra Brøttum ble det Transportkonferansen 2017 en spesiell opplevelse. Jenny
Larsen er jenta fra filmen til Venner på veien. En film som nå
er sett av drøyt to millioner mennesker. Som
lønn for strevet fikk
hun en sjekk fra
NLF og rungende
– Ta bort omsetningspåbudet,
applaus. Akkurat
reserver HVO100 til lastebilene
slik det sømmer
seg for en filmog ta bort avgiften. Da får vi
stjerne.
ned utslippene raskt.
Fremtiden tok
f
r
e
mt i d s for s k e r
Geir A. Mo
Eirik
Newth seg av.
Adm. dir. NLF
Han kunne fortelle at
en litt akterutseilt bilbransje nå har tatt teten i teknologiløpet – og at lastebilene ikke
henger langt etter. Men selvkjørende biler tror
han er et stykke unna.
– Først får vi nok se dem på lukkede områder og
i relativt liten skala, og det er personbilene som
blir de første til å være selvkjørende. Det tar nok
ganske lang tid før vi møter en selvkjørende lastebil på vei opp Østerdalen mens sjåføren tar seg en
blund på brisken i førerhytta, sa Newth
RESERVER HVO: Geir A. Mo, direktør i NLF, etterlyser at HVO100
reserveres til tungtransporten. – Bare da får vi ned utslippene raskt.
(Foto: Jan Harry Svendsen)

– Øremerk HVO til transportbransjen

Mo vil også ha en egen satsning på HVO100 til
lastebilnæringen. Omsetningspåbudet og omklassifiseringen av PFAD fra avfallstoff til biprodukt
har i prinsippet gjort HVO100 utilgjengelig for
lastebileiere.
– Det er en bortkastet mulighet å blande HVO
inn i drivstoffet som blant annet brukes av personbiler. I motsetning til oss har de mange alternativer.
Han mener HVO reservert for lastebiler ville gitt
en langt større miljøfordel enn hva man oppnår
med å blande det inn i dieselen.
– Ta bort omsetningspåbudet, reserver HVO100
til lastebilene og ta bort avgiften. Da får vi ned
utslippene raskt, ifølge NLF direktøren.
Også Kari Asheim fra miljøstiftelsen Zero var
klar i sin tale til konferansen. Hun mener at nettopp
biodrivstoff er nøkkelen for å kunne kutte utslippene fra transportsektoren.

HEDRET: Jenny Larsen fra Brøttum er jenta i Venner på veien-filmen.

På Transportkonferansen 2017 i Hamar fikk hun heder og ære.
(Foto: Stein Inge Stølen)

TRANSPORTKONFERANSEN 2017

– Vi trenger en klar og tydelig politikk på
biodrivstoff og vi ønsker at regjeringen legger
til rette for et skifte til biodrivstoff for tunge
kjøretøyer. Dessverre opplever vi det motsatte.
Regjeringen kommer med uklare signaler og
legger avgifter på blant annet HVO, sa Asheim.
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ENGASJERTE: Ungdomspolitikerne lærte
mye om både lastebilteknologi og
sjåførenes kompetansenivå. Fra venstre:
NLFs rådgiver Knut Gravråk, Stig Harlem
Harris (AUF), Maria Alseth (FpU) og Fredrik
Juel Hagen (FpU).

FIKK SE MILJØPOLITIKK I PRAKSIS
I januar leverte Scania seks nye Euro VI-lastebiler til Per E.
Kristiansen AS. NLF tok med et knippe ungdomspolitikere på
overrekkelsesdagen for å vise den omfattende prosessen sjåfører
må gjennom før de slipper til bak rattet.
Tekst og foto: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Jeg hadde ikke trodd at det var så skarp
konkurranse om å kjøre med lavest forbruk, uttalte Maria Alseth fra FpU. Hun
og Stig Harlem Harris og Fredrik Juel
Hagen fra henholdsvis AUF og FpU har
deltatt på Scanias teoretiske og praktiske
sjåførkurs på Hamar. Kurset avholdes for
alle firmaer som tar i bruk nye Euro
VI-lastebiler, for å sikre at det avanserte
utstyret utnyttes på mest mulig optimalt
vis.

STOLT GJENG: Takket være engasjerte og dyktige sjåfører
holder Per E. Kristiansens lastebiler et rekordlavt forbruk.

14

Sparer hundrevis av tonn CO2

– Lastebilenes rensesystemer sparer miljøet for farlig NOx-forurensing. Men det
er sjåførene som sørger for lavere CO2utslipp gjennom bedre kjøremønster,
forteller Per Øyvind Johansen ved
Scania. Han viser til eksempler hvor et
forbedret kjøremønster kan spare så mye
som én liter drivstoff per mil. Hvis en
lastebil kjører 100 000 kilometer, utgjør
det over 25 tonn CO2. På en hel flåte av
lastebiler, som hos Per E. Kristiansen
AS, kan reduksjonen utgjøre hundrevis
av tonn.
– For å nå utslippsmålene mot 2030 er
det helt åpenbart at dette vil være et
elementært bidrag, forteller Stig Harlem
Harris i AUF.

En smak av lastebillivet

18 av 20 Euro VI

Sjåførene tilhører Per E. Kristiansen AS.
Det tradisjonsrike firmaet har satset hardt
på å styrke sin miljøprofil, både gjennom
det forpliktende holdningsprogrammet
På riktig side, hvor både sjåfører og befraktere drilles i mest mulig trafikksikker

og økonomisk kjørekultur, men også ved
å modernisere hele bilflåten. De seks nye
Euro VI-Scaniaene føyer seg inn i rekken av totalt 18 Euro VI-lastebiler i
firmaets flåte. Bare to biler er nå av eldre
Euroklasse.

RENEST I KLASSEN: Med disse seks nye Euro VI-Scaniaene

teller nå Per E. Kristiansens lastebilpark hele 18 Euro
VI-lastebiler, av totalt 20.

Etter det teoretiske kurset fikk politikerne også føle på hvordan det er å sitte bak
rattet på de største kjøretøyene i trafikken. Samtlige ble overrasket over komfortnivået i lastebilen.
– Det er jo som å sitte på en luftpute!
Dette var en artig opplevelse, fortalte
Fredrik Juel Hagen i FpU.
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RENAULT TRUCKS C-SERIE
NÅ TILGJENGELIG I NORGE
- 11 ulike akselkombinasjoner, akselavstand fra 3.0 – 6.8 meter
- 7 ulike førerhus fra 2.3 til 2.5 meter
- 6 ulike motoralternativer fra 380 til 520 hk
- Spesialversjon til ekstra krevende forhold
- Landsdekkende, profesjonelt servicenettverk
Les mer og finn din forhandler på:
www.renault-trucks.no

RT-annonse-A4-c-range.indd 1

11.01.2017 10:57:13

Miljøsvindel:

CHIPTUNERE KAN BLI
ERSTATNINGSPLIKTIGE
Mange firmaer tilbyr i dag fjerning av AdBlue i tillegg til vanlig
chiptrimming. Begge deler er ulovlig og kan få store konsekvenser.
Og hvis forhandleren ikke understreker ulovligheten, kan den stå
ansvarlig for eventuelle erstatningskrav.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Mens de fleste tilbydere av chiptrimming-tjenester tydelig lemper ansvaret
over på kjøretøyets eier ved endring av
motoreffekt, opplyser ingen om at også
AdBlue-fjerning er lovstridig.
– Leverandøren kan bryte loven dersom
vedkommende ikke opplyser om at det er
ulovlig å montere produktet eller elektronikken. Slik sett kan en montasje gjøre
montøren til medansvarlig, forteller Sigve
Aasebø i Statens vegvesen.

er tom. Dette advarer Karstein Ahlin hos
Volvo Norge sterkt mot:
– Vi vet om biler som har fått omfattende skader etter denne typen manipulasjon,
fortalte Ahlin til NLF-Magasinet da vi
omtalte problemstillingen i 2016.
Hvis det oppstår problemer som følge av
endringer utover garantivilkår, eller hvis
forsøk på manipulasjon oppdages ved for
eksempel service eller kontroll, kan både
kjøretøygaranti og forsikring ryke.

Fjerner AdBlue for å spare penger

Vesentlig utslippsøkning

Moderne lastebiler har avanserte rense- Svært mange firmaer tilbyr i dag såkalt
systemer som reduserer utslippet av farlige «AdBlue Removal», altså manipulering av
partikler til et minimum. For å oppnå motorstyring for å kunne kjøre uten tilsetmaksimal renseeffekt er prosesning av AdBlue på lastebilen.
sen avhengig av AdBlue,
Dette skiller seg sterkt fra
et tilsetningsstoff batradisjonell chiptrimsert på ammoniakk
ming, hvor en priog CO2. Når nimært ønsker å op– Leverandøren kan bryte
trogenoksidgastimalisere
sene (NOx) fra
motorens yteevloven dersom vedkommende ikke
eksosrøret reane for å hente ut
opplyser om at det er ulovlig å montere
gerer med ammer effekt, samproduktet eller elektronikken. Slik sett
moniakken inne
tidig som en
kan en montasje gjøre montøren
i katalysatoren,
senker forbruket.
blir de skadelige
Selv
om dette
til medansvarlig.
NOx-molekylene i
bryter kjøretøyets
Sigve Aasebø,
eksosen omdannet
garantibestemmelser
Statens vegvesen
til harmløs nitrogen
skal det vanligvis ikke
og vann, som slippes ut i
medføre økte utslipp hvis
atmosfæren som damp.
det gjøres riktig. Mens ved å
Dette er nøkkelen bak de refjerne AdBlue fra rensesystemet, spakordlave utslippene fra moderne Euro rer man bare kostnaden på tilsetningsstofVI-lastebiler. Men for å sikre at prosessen fet - samtidig som utslippet av farlige stoffungerer optimalt, må en etterfylle AdBlue fer øker enormt. Dette er selvfølgelig stikk
ved behov. Dette medfører en ekstrakost- i strid med både garantibestemmelser og
nad som enkelte ønsker å eliminere ved å kjøretøyets typegodkjenning. Men blir
manipulere motorstyringen til å tro at det kundene opplyst om dette ved
tilføres AdBlue i systemet selv når tanken kjøp?
16
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NØDVENDIG: Uten AdBlue fungerer ikke
rensesystemet slik det skal, og utslippet av
farlige stoffer mangedobles. Samtidig risikerer en
store skader på motor og drivverk ved å
manipulere lastebilens elektronikk. Illustrasjonsbilde: Johnny Syversen / Circle K
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SKJERMDUMP: Flere selskaper leverer løsninger laget for å manipulere bilens AdBlue-system.

Konfronterte chiptuning-firma

Vi sendte mail til fem forskjellige norske
chiptuningfirmaer som åpent tilbyr AdBlue-eliminering på lastebiler gjennom
sine nettsider. Vi ba om tilbud på løsninger som kunne redusere driftskostnadene
på en Euro VI Scania R500. Samtlige sa

NLF

seg villige til å utføre jobben med installasjon av en emulator som manipulerer
AdBlue-systemet, men ingen opplyste om
at dette var fullstendig ulovlig. Vi tok derfor en telefon til en av tilbyderne for en
nærmere prat. Personen i andre enden
kunne bekrefte at dette var et produkt de

– Hvorfor
sier du ikke noe
om lovligheten?

– Men da er det jo
for sent - varen er jo
allerede bestilt? Blir ikke
da kunden lurt til å kjøpe
et ulovlig produkt?

Men på hjemmesidene står det kun
følgende: «ADBLUE systemet er svært
dyrt å reparere men vi har samme løsning
for det som for EGR og DPF. Vi kan deaktivere systemet med en omprogrammering eller vi kan koble på en emulator
for å simulere systemet, sistnevnte er
forbeholdt lastebil. Ta kontakt for ytterligere opplyninger om deaktivering av
EGR/DPF/ADBLUE.”
Deretter oppga firmarepresentanten at
informasjon om lovlighet opplyses via mail.
Men vi hadde allerede vært i mailkorre18
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– Sånne ting
kommer vi inn på
når kunden har
bestilt produktet.

ANONYM

– Vi gjør kundene
oppmerksomme på
dette via våre
hjemmesider.

spondanse med firmaet, uten å ha fått noe
som helst signal om at det ikke er lovlig.
Fremgangsmåten er ikke enestående for
dette firmaet; samtlige tilbydere av AdBlue-eliminering som NLF kunne finne
utelater lovlighetsspørsmålet fullstendig.

Bryter flere lover

leverte, og at det ikke ville kunne oppdages ved service. Vi ga vedkommende
mange anledninger til å berøre lovlighetsaspektet, men dette kom aldri opp.
Til slutt ga undertegnede seg til kjenne
som journalist i NLF-Magasinet. Slik
gikk samtalen etterpå:

NLF-Advokatene er ikke i tvil om at denne fremgangsmåten er problematisk.
– På den ene siden vil utslippet avvike
fra typegodkjenningen, noe som må antas
å være et brudd på kjøretøyforskriftens
paragraf 7-2. På den andre siden forårsaker

endringen et vesentlig høyere utslipp av
farlige gasser. Dette er i strid med forurensingslovens paragraf 7, forteller NLFadvokat Christian Arnkværn.
Det vurderes nå om advokatene skal se
nærmere på konkrete saker for å kartlegge
eventuelle erstatningskrav.
– Hvis lastebileiere handler i god tro og
ikke er klar over ulovlighetsaspektet ved å
fjerne AdBlue fra rensesystemet, er det en
mulighet for at ansvaret kan falle på den
som monterte utstyret, såfremt de ikke har
opplyst om at utstyret er ulovlig, forteller
Arnkværn.

Mobilbytte

NYHET! Telering har inngått samarbeidsavtale med NLF!
Avtalen gir NLF medlemmer bedre betingelser og rabatt
på servicetjenester og gratis lånetelefon ved reparasjon.
Telering kjeden har mer enn 100 forhandlere på mobil og IT
over hele landet.
Prøv Mobilbytte og oppgrader til en ny mobiltelefon som
støtter nye tjenester som 4G tale og tale over WiFi for å
nevne noe.Mobilbytte gir deg en fast lav månedlig kostnad og
innbytte for din gamle mobiltelefon. Ganske enkelt – en ny og
bedre måte å kjøpe mobiltelefon på.

Sjekk www.telering.no
eller ring 815 81 815 for å finne
en lokal forhandler nær deg!

Samsung Galaxy S7

Sakseulykker med EU-trailerne:

EN BETYDELIG
TRAFIKKFARE
De typiske EU-trailerne utgjør en betydelig fare for trafikksikkerheten – og de er farligere jo mindre last de har.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Bildene og videoene har florert på nettet
i en årrekke. Strandede to-akslede
trekkvogner med treakslet semi som ikke
kommer seg opp bakkene.
Men i en ny rapport slås det fast at disse trailerne også er innblandet i langt
flere ulykker enn tradisjonelle vogntog,
og de farligste situasjonene oppstår dersom man tvinges til å gjøre en unnamanøver.

Lettere biler farligst

meter i timen – og kritisk hastighet for
tomme EU-trailere ligger over 10 prosent
lavere enn for tilsvarende vogntog med
last, forklarer Granlund.
– Problemet ligger i svingskiven hvor
friksjonen er stor sammen med en ”lett”
trekkvogn med to aksler og med kort akselavstand. Samtidig minskes dekkenes
friksjon på en tom henger fordi lufttrykket og dermed «fotavtrykkets» størrelse
er tilpasset kjøring med last. Sammen
er dette hovedgrunnen til at
en semi uten last sakser i
lavere hastighet enn
tilsvarende
biler
med last.

– Vi har lenge vært klar
over at denne typen
lastebiler har hatt
utfordringer med
fremkommelighet på glatt føre,
Bør ikke være
I enkelte tilfeller
men det vi ikke
lengdekrav
hvor friksjonen er lav kan
har hatt solid
på trekkerne
biler sakse allerede i
grunnlag for å si
Men også lasteer at disse lastede biler utgjør en
24 kilometer i timen.
bilene også uttrafikkfare.
SiJohan Granlund
gjør en betydelig
muleringer
gjort
Teknisk sjef, Vegteknikk
trafikkfare på glatte
av WSP sammen
WSP, Sverige
vinterveier – og at famed Sveriges Åkeren øker dersom de er
riföretag med TruckSim
ulastede, seir Johan Granlund
viser at også EU-semier med
som er en av de to forfatterne bak raplast kan sakse i hastigheter under 70
porten. Granlund har i en årrekke jobbet kilometer i timen på vintervei hvor
med trafikksikkerhet og er i dag teknisk grepskoefissienten er på 0,25.
sjef for vegteknikk ved WSP i Sverige.
– En grepskoeffissient på 0,25 er ikke
Han er helt åpen på at denne typen uvanlig og det er også godkjent føreforbiler utgjør en trafikkfare.
hold uten salting, strøing eller etter brøyting. Derfor er tallet svært relevant med
Sakser lettere
hensyn til de testene vi har gjort, sier
– Der er mye høyere ulykkesrisiko med Granlund.
ulastede semitrailere på vintervei enn hva
Han mener lengdebegrensningene på
vi har vært klar over. På en vei med nedre trekkere må droppes.
grense for friksjon (0,25) kan denne ty– Lengdekravet på 16,5 meter må
pen vogntog sakse allerede ved 61 kilo- droppes. Det bør heller innføres et leng20
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FARLIG FØRE: Det er spesielt på glatt føre at faren for
saksing oppstår. Bildet er hentet fra en ulykke i Sverige der
en øst-europeisk trailer sakset og kjørte inn i en trailer
som kom i motgående kjørefelt. Ingen ble skadet i ulykken,
men de materielle skadene på den svenske bilen var store.
(Foto: Anders Thomson)

ULYKKESRISIKO: Allerede ved hastigheter

under på under 30 kilometer i timen kan
EU-vogntog med to-akselde trekkvogner
sakse. (Foto: Per Thomson)

dekrav på 13,6 meter for semien. På den
måten kan man bruke biler med større
akselavstand. Da oppnår man bedre vektfordeling og man kan også utstyre bilen
med en aksel med akselløft. Gjør man det
økes sikkerheten på veiene fordi lengre
trekkvogner med lengre akselavstand har
bedre retningsstabilitet. Dette er noe som
er godt kjent i blant annet USA og Australia.

Lite egnet

Samtidig vet man at grepskoefissienten
kan falle så lavt som til 0,10 på enkelte
dager hvor det har kommet nedbør eller

BETYDLIG
TRAFIKKFARE: - Vår

forskning viser at
EU-trailere med
korte trekkvogner
utgjør en betydlige
traikkfare, sier
Johan Granlund
som er teknisk sjef
for vegteknikk ved
WSP i Sverige.
(Foto: WSP)

hvor det har fryst på og før det er saltet
eller strødd.
– Spesielt ille er det dersom det ligger
våt og tynn is på veien eller når saltet har
mistet sin effekt og det har fryst på igjen.
I de tilfellene kan det gå flere timer hvor
grepet er spesielt dårlig og med en friksjon på 0,10, som ikke er helt uvanlig, kan
en bil sakse allerede i 24 kilometer i
timen. Det sier seg selv at dette er dramatiske tall – og de er også med på å understreke vår konklusjon om at denne typen
biler ikke er spesielt godt egnet og utgjør
en trafikkfare på veiene, avslutter Granlund.
NLF-MAGASINET 2017 • NR 1
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Farlig
kombinasjon

MODULVOGNTOG: Sammenliknet med

EU-trailere er modulvogntog langt sikrere på
glatt føre. I følge Granlund-rapporten er
ulykkesfrekvensen langt lavere for denne
typen kjøretøy av kjøretøy. (Foto: NLF arkiv)

Rune Damm, som er
teknisk rådgiver i NLF,
er kritisk til EU-bilene og
foretrekker heller tradisjonelle biler med henger.
– Bevegelsesenergien og stivheten
i en semitrailer lastet til 25-tonn
eller mer, er noe av det minst smidige man kan kjøre med på veien.
Dessverre ser vi at antall trekkvogner med traller bare øker,
mens bil og henger har gått ned i
antall. Det er en utvikling vi ikke
er så glade i, sier Damm.
Han mener det også er et problem at mange uerfarne sjåfører
blir satt bak rattet i EU-trailerne.
– Dersom sjåføren ikke er oppmerksom på farene redusert friksjon mot veibanen og økt friksjon
på svingskiva gir, går det ofte galt,
sier Damm.
– Vi vet at akselavstand er et
vesentlig parameter i denne sammenhengen og regelendringene
som kom i 2008 til 2009 hvor
man i Norge fikk endret totallengden på semi til 17,5 meter har
vært med på å øke trafikksikkerheten for de som velger å sette
lengre trekkvogner foran EU-trallene. De kan kanskje virke mindre
smidige på trange plasser, men på
glatta vil en lengre trekkvogn være
langt tryggere, sier Damm.
KRITISK: Rune Damm i
NLF er kritisk til EUtrekkerne og mener det
er et problem at mange
av sjåførene ikke er klar
over farene ved å kjøre
en slik konfigurasjon
(Foto: NLF Arkiv)

22
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OVERREPRESENT
ULYKKESSTATISI
Ulykker der mennesker blir
skadet i Norge er tre ganger så
høy for EU-trailere som for lastebiler registrert i Skandinavia.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Tall fra Norske Falck og Assistancekåren
i Sverige, som gjengis i Granlunds rapport,
viser at EU-vogntog er overrepresenterte
på statistikkene hva gjelder berging og assistanse.

To til tre ganger høyere

I perioden fra 1. januar 2013 til 11. november 2015 var det totalt 3410 utrykninger i
forbindelse med berging av tyngre kjøretøyer i Norge. Av disse var 747 – eller
rundt 22 prosent – utenlandske lastebiler
og da i første rekke EU-trailere. Av 1781
hendelser i glatte bakker hvor bilene fikk
hjulspinn og stoppet var 590, eller 33 prosent, utenlandske lastebiler. Men siden
utenlandske lastebiler i Norge bare står for

rundt 6 prosent av innenlandsk transport i
Norge er utenlandske lastebiler overrepresenterte.
Tall fra Assistancekåren i Sverige tegner
samme bilde som de norske tallene, men
viser i tillegg at antall ulykker med tunge
kjøretøyer øker med to til tre ganger på
glatt føre. Samtidig viser data fra TøI at
EU-trailere har tre ganger så stor risiko for
å være innblandet i ulykker med personskade i Nord-Norge og på Vestlandet som
lastebiler registrerte i Skandinavia.

Modulvogntog er sikrere

Rapporten peker også på tallmateriale som
viser at mens lastebiler registrert i nordiske
land ikke har noen store forskjeller i antall
ulykker på sommer eller vinterstid, er faren
for ulykker der EU-vogntog er innblandet
betydelig større i samme periode.
Samtidig konkluderer rapporten med at
vogntog i Sverige som har en lengde mellom 12 og 18,75 meter har en ulykkesfrekvens som er 27 prosent høyere pr. km enn
vogntog som er over 18,75 meter lange.
- Det er helt åpenbart at lenger vogntog,

Dette er EU-vogntoget
Det typiske EU-vogntoget kan ikke være
lenger enn 16,5 meter langt og selve semien er 13,5 meter lang. Trekkvognen er
toakslet og avstanden fra forakselen til
svingskiven er omlag tre meter, mens
hengeren er treakslet. Trekkvognen har
en egenvekt på rundt syv tonn og en lastet
henger veier 33 tonn. Av disse 33 tonnene
”bærer” trekkvognen omlag 11 tonn.

NTERTE I
ISIKKENE
OVERREPRESENTERTE: Tall fra Falck viser at EU-vogntog er
overrepresenterte i forbindelse med bergning. (Foto: Per
Thomson)

som for eksempel modulvogntog, gir en
lavere ulykkesfrekvens per kilometer enn
EU-vogntog som måler 16,5 meter, sier
Granlund.
- Dette gjelder også når vi ser på ulykkene når vi har normert dem til tonn ganger kilometer. Med en slik tilnærming er
fortsatt ulykkesfrekvensen for modulvogntog på 25,25 meter mer enn 50 prosent
bedre enn for EU-vogntog. Isolerer vi kjøretøyskonstruksjonen og ser på den alene
er det en tydelig kvalifisert ulykkesrisiko i
disse vogntogene fra EU med kort akselavstand på trekkvogna, forklarer Granlund.

Analyser utført i simuleringsprogrammer viser at man ved å øke akselavstanden fra styrende til drivende aksel samtidig vil kunne kjøre på glattere veier
uten fare for saksing ved unnamanøvre
og at lengre trekkvogner dermed også vil
kunne øke sikkerheten på glatte vinterveier betydelig.

KORT: En kort trekkvogn med kort akselavstand egner seg dårlig på glatte vinterveier. (Foto: NLF Arkiv)

Lengre trekkvogner i Norge
Selv om Norge har et veinett som både er
svingete og tidvis også konglete, tillater
norske myndigheter at semitrailere kan
ha en maksimal lengde på 17,5 meter.
Disse bilen har gjennom sin lengre akselavstand økt retningsstabilitet, sammenliknet med EU-trailerne. I tillegg er de
fleste av disse norske trekkvognene utstyrt med boggi-aksel med løft. Mange
norske har også akselløft på semitraileren.

Dermed har norske vogntog også bedre
fremkommelighet på glatt føre enn de
korte EU-trailerne.
Her hjemme ble det forrige vinter i enkelte tilfeller tatt i bruk en unntaksregel
der korte EU-vogntog ble holdt igjen på
dager med spesielt krevende føreforhold,
inntil veien var saltet eller strødd. Også i
Sverige diskuteres å ta i bruk slik en regel
mot EU-trailere på glatte veier.

BEDRE: Tre-akslet trekkvogn og mulighet for 17,5 meters totallengde øker sikkerheten og fremkommeligheten på glatt føre.

Norge innførte regelverket i 2008 og 2009.
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Tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2017:

HVORDAN SKAPE DEN GODE SJÅFØR?
Den årlige tariff- og arbeidsgiverkonferansen i regi av
NLF-Arbeidsgiver har blitt en
populær møteplass. I 2016
rundet vi 100 deltakere.
Under gir vi deg innsyn i noen
av hovedtemaene på NLFkonferansen 22. og 23. mars
i år.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

At sjåførene er den viktigste enkeltressursen for en lastebileier virker i utgangspunktet opplagt. Men er det alltid slik?
Og hvordan kan du som lastebileier legge
forholdene til rette for at du både har
sjåfører som presterer, som tenker forretning og som følger med i tiden?
På NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017 borer vi dette temaet med
hensyn til:

• Rekruttering og ansettelser
• Prestasjonskrav og bruk av
ulike styringsverktøyer
• Grunnopplæring og videreopplæring. Firmalojalitet
i en digital tidsalder – hva
innebærer det?
I Norge har vi en utstrakt ytringsfrihet.
Men det er ingen stas om firmaet blir
hengt ut av ansatte på Facebook eller i
andre sosiale medier. Eller når ansatte
setter seg imot innføring av nye elektroniske styringssystemer som, riktig
brukt, kan gi en betydelig effektiviseringsgevinst for bedriften.
Mange uoverensstemmelser mellom
ansatte og leder i et firma kan løses over
en kaffekopp. Men i dagens bedriftsverden, hvor en ansatt i rollen som varsler
har et betydelig stillingsvern, og der ris
og ros på Facebook og på elektroniske
medier spres med lynets hastighet, stilles
det krav til det å være føre var. På tariff-

24
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VELKOMMEN: Olav G. Hermansen i NLF Arbeidsgiver ønsker velkommen til NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse på
Radisson Blue Airport Hotel ved Gardermoen den 22. og 23. mars. (Foto: NLF Arkiv)

og arbeidsgiver-konferansen gjør vi deg
oppmerksom på viktige grensedragninger
og kjøreregler i dagens arbeidsretts- og
medieverden.

Andre godbiter

Det «å le og lære» samtidig er trivelig.
Solfrid Flateby, konserndirektør i BAVARIA NORDIC, inviterer oss til dette
gjennom sin presentasjon av «Den beste
siden av meg».
Sjeføkonom Kjetil Olsen gir oss høy-

aktuell informasjon om stoda i norsk
økonomi.
Vi garanterer også at du vil få med deg
siste nytt fra tariff- og NLF-fronten på
konferansen.
Sist, men ikke minst treffer du en rekke
yrkeskollegaer. Det gir gode muligheter
for nyttig erfaringsutveksling.
På www.lastebil.no under blant annet
«Kalender» finner du kursprogram og
påmelding.

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

STERK VEKST: 30 år gamle Bjørn Tore
Larsen har opplevd en kjempestart på
sin karriere som lastebileier med et
overskudd på 475 000 kroner. Foto:
Henrik Hornnæss

KNALLRESULTAT I DEBUTÅRET
I 2016 feiret Bjørn Tore Larsen
30 år med å starte eget transportfirma. Det endte med et
pent overskudd på nesten en
halv million kroner.
Tekst: HENRIK HORNNÆSS

I året han fylte 30 år staket Bjørn Tore
Larsen ut en ny kurs. Etter flere år som
sjåfør i Toten Transport var det på tide å
forlate farens arbeidsplass og skape sin
egen.
– Jeg kom i prat med Iver Grini i mai og
tok den første turen til Kirkenes for dem.
Jeg har drevet i Toten Transport tidligere,
men hadde lyst til å starte for meg sjøl.
Med Iver og Martin Grini som støttespillere, bestemte vi oss for at jeg skulle profilere bilen med Iver Grini og starte for meg
sjøl, forteller Larsen.

Solid resultat

30-åringen driver nå eget enkeltmannsforetak, og kjører mest spesialtransport. Samarbeidet med den rutinerte Iver Grini er tett.
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– Det hele startet da jeg fikk oppdrag fra er det når økonomien også går i pluss. I de
Iver Grini om å ta meg av demontering og første syv månedene hadde jeg et overtransport av maskiner og utstyr i Kirkenes. skudd på 475 000 før lønn.
I dag har jeg ikke 100 prosents kjøring for
Iver, men tar meg av oppdrag han
Elsker å motbevise kunden
mener jeg kan utføre. Nylig
Larsen elsker milene bak
signerte jeg også en avrattet, men aller mest liker
tale med Sandhaug i
han de mange utforHunndalen. Stort
dringene arbeidssett driver jeg
dagene byr på.
med egne kun– Transporten
– NLF har vært til god
der, og jeg har
er en ting, men
mer enn nok
det er mye arbeid
hjelp for meg. Det er godt å
å gjøre, sier
med demonteha noen støttespillere rundt
Larsen.
ring. Det synes
Det var i mai
jeg er utfordrende
seg som kan reglene.
Larsen startet
og moro, og dette
Bjørn Tore Larsen
sitt eget firma, og
handler om mye
siden den gangen
mer enn bare tranhar pilene pekt opposport, sier Larsen.
ver.
Han mener hemmelig– Jeg har hatt et vanvittig
heten er å yte mer service enn hva
bra resultat med tanke på hvor kort tid jeg kundene forventer.
har drevet med dette. Mange har blitt
Som fersk opplever Larsen stadig vekk
imponert. Og jeg er litt stolt sjøl også. at kunden er skeptisk til om han kan få
Antall kilometer har gått ned, mens om- fullført oppdraget. Det er en situasjon han
setningen har økt. Det har vært en mor- elsker å befinne seg i.
som erfaring så langt og ekstra morsomt
– Transporten er for så vidt den letteste

biten, selv om også den blir utfordrende
når en laster opp en diger maskin. Når en
kunde ringer og spør om jeg virkelig klarer oppdraget har jeg bestemt meg for at
det skal gå. Jeg hadde oppdrag fra Sandhaugen om å ta med tre sopemaskiner
som ikke startet. Vi ble enige om at jeg
skulle prøve å få start på dem uansett. Jeg
fikk med meg alle tre på turen tilbake og
kunden var kjempefornøyd. Det å overraske kundene med ting de har slitt med
er herlig. Målet er å ta på seg oppdrag og
ikke ta kontakt med kunden før en er på
plass for å levere maskina og utstyret,
smiler Larsen.

Mye ansvar

Larsen mener det var på høy tid å begynne
for seg sjøl.
– Jeg hadde 30-årsjubileum i 2016 og
dette var en bra start på 30-årslivet. Det
var på tide å begynne for meg sjøl før jeg
ble for gammel. Jeg er ikke glad i sjefer og
stoler på meg selv. Dessuten hater jeg å bli
kommandert. Jeg følte at det ikke var utfordrende nok der jeg var og liker nye utfordringer. Men dette føler jeg er helt rett;
jeg er glad i å yte litt ekstra for kundene
mine og det er moro å drive for seg selv. En

SPESIALTRANSPORT: Gjennom samarbeid med Iver Grini og sønnen Martin (t. h) har Larsen fått prøve seg innen
spesialtransport. Det er et marked han ønsker å utforske mer. Foto: Henrik Hornnæss

– Nå kan jeg yte god service og få
pengene sjøl. Det er vanvittig mye ansvar,
en må ha alle papirer i orden, men jeg stortrives med det og har fått gode rutiner,
forteller Larsen, som har hatt stor nytte av
å ha NLF som støttespiller.
– NLF har vært til god hjelp for meg.
Det er godt å ha noen støttespillere rundt
seg som kan reglene og hvor man kan få
hjelp. For meg er det viktig å være
NLF-medlem, avslutter Larsen.

føler i større grad at man får noe igjen for
det, sier han.

Nå håper han på vekst.

– Det handler om å holde flyten. Det hadde vært moro å få til en transportavtale med
en fast leverandør, men er veldig fornøyd
med det jeg har fått til så langt. Det tar mye
tid, men det er verd det, sier Larsen.
Han er åpenbart fornøyd med å ha skapt
sin egen arbeidsplass.

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER





Kjemikalier
Høytrykksutstyr
Selvvaskutstyr
Håndhygiene






Førstehjelp
Renholdsmaskiner
Bilpleie
Papir

Kjemico leverer høytrykksutstyr og
kjemi i høy kvalitet til riktig pris

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat

Klaus
906 52 938

Hans
908 56 200

Morten
977 97 838

Kjemico er en stolt samarbeidspartner til NLF og kan tilby alle medlemmer gode priser på kjemi og utstyr
Vi har drevet med vaskekjemi og høytrykk siden vi ble etablert i 1983 og er en stor leverandør av høytrykksutstyr,
vaskekjemikalier til alle typer industri, bilpleiesentre, transportører, verksteder, bensinstasjoner, entreprenører o.l.

post@kjemico.no

www.kjemico.no

Tlf. 901 56 200
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Dieselprisene:

DERFOR HAR PR IS
PÅ DRIVSTOFF Ø K
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R ISEN
Ø KT

Over nyttår steg prisen på en
liter diesel fra 14,34 til 14,80
kroner. Men hva betyr det for
transportbransjen?
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Dieselprisen er en viktig kostnadsdriver i bransjen. Ikke rart at det er
mange som reagerer når avgiften øker
med 44 øre over natten. Men dieselprisen har økt langt mer gjennom
2016 enn hva den gjorde da vi gikk inn
i 2017.

1,61 kroner gjennom 2016

Avgiftsøkningen ved nyttår var på
44 øre per liter. Av de er 35 øre veibruksavgift og 9 øre CO2-avgift. Ser
man på hele 2016 har prisen på diesel
økt fra 11,93 kroner i januar til 12,79
kroner i november, og i desember kostet en liter diesel 13,54 kroner. Målt i
kroner blir det en prisøkning gjennom
året på 1,61 kroner.
Tall fra Norsk Petroleumsinstitutt
(NP) viste at en liter diesel kostet 2,08
kroner i innkjøp i januar 2016 og 3,02
kroner i november. I den samme perioden viser tallene fra NP derimot at
avansen ble redusert fra 2,65 kroner til
nøyaktig to kroner i november – og i
oktober var avansen på en liter diesel
så lav som 1,38 kroner.

Bekymring

For bransjen fører avgiftsøkningen
over nyttår til en forverring av driftsmarginen på én prosent som et gjennomsnitt. På kranbil øker indeksen
med 0,7 prosent, mens den på tømmerbilene øker med 1,08 prosent.
Langtransporten ligger ganske nøyaktig på gjennomsnittet med en effekt
på 0,96 prosent. Her vektes dieselprisen til å utgjøre 24 prosent av de
samlede kostnadene, mens den for
kranbil vektes til 17,4 prosent.
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Omsetning s
I statsbudsjettet for 2017 ble
det vedtatt å øke omsetningskravet på biodrivstoff fra 5,5 til
7 prosent. Det har vært med på
å sende prisene på HVO til
himmels.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Mens politikerne snakker om det grønne
skiftet fører en velment endring til at det
kanskje mest miljøvennlige drivstoffet
for næringen blir så kostbart at ingen har
råd til å bruke det på sine lastebiler.
Likevel blir det feil å bare skylde på omsetningskravet som prisdriver for HVO.

Økt omsetningskrav

BEKYMRET: - Den siste avgiftsøkningen som kommer på toppen av den øvrige prisøkningen er uheldig for våre medlemmer,

sier direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund. (Foto: Espen Braata)

Tallene fører til bekymring hos NLFs alene. Den største kostnadsdriveren er
direktør, Geir A. Mo.
prisen på en liter diesel før avgifter og
– Jeg frykter økt smugling av
avanse til oljeselskapene, og
diesel og er bekymret for
her ligger det blant annet
at dette kan få betydvariasjon i råvarepris,
ning for norske arvalutakurser
og
beidsplasser. Den
endringer i koststerke prisøkninnader knyttet til
gen den siste tiraffinering og
For bransjen betyr
den vil gi utentransport.
avgiftsøkningen over nyttår
landske tran– For en prien forverring av driftsmarginen
sportbedrifter en
vatbilist har ikke
fordel sammenprisendringene
på en prosent som et
liknet med norske
så mye å si. Der
gjennomsnitt.
transportører som
koster en full tank
må tanke hjemme,
bare noen hundresier Mo.
lapper, men for en
Han er også bekymret
lastebileier koster det flerfor konkurransekraften.
foldige tusen kroner å fylle
– Det er helt åpenbart at den sterke
tanken. Den siste avgiftsøkningen som
prisøkningen den siste tiden vil være kon- kommer på toppen av den øvrige prisøkkurransevridende.
ningen er uheldig for våre medlemmer
som konkurrerer med utenlandske tranRåvarepriser har betydning
sportører. De kan ta med seg til dels store
Går vi ett år tilbake i tid er det tydelig at mengder med billigere diesel over grensen,
ikke avgiften har skyleden for prishoppet avslutter Mo.
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I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt
å øke omsetningskravet for biodiesel fra
5,5 til 7 prosent. For et drivstoff som det
allerede er knapphet på fører det til økte
priser. En liter HVO100 kostet i romjulen 14,11 kroner, en pris som steg til
17,65 idet de siste nyttårsrakettene sluttet å brenne på nyttårshimmelen.

Knapphet på HVO

Men det er ikke omsetningskravet alene
som har sendt prisene på HVO100 til
himmels, også knapphet på HVO100
fører til at prisene stiger.
Kravene til bærekraftskriterier for
PFAD har nemlig endret seg. I følge tall
fra Circle K er om lag 80 prosent av den
HVO som produseres i Europa basert på
PFAD og palmeolje, og i og med at miljødirektoratet omklassifiserte PFAD fra
å være et avfall til å bli et biprodukt, førte det til at PFAD som bærer for HVO
ble vanskeligere å bruke fordi kravene til
sporbarhet ble kraftig skjerpet.
Dermed står man igjen med HVO
laget av Used Cooking Oil (UCO) eller
slakteavfall om man skal unngå bruk av
palmeolje. Og dette drivstoffet er det
knapphet på. I tillegg er det bare Neste-fabrikken i Finland som lager
HVO100 med de kuldeegenskapene som
Norge trenger.
– All HVO100 som brukes for å oppnå omsetningspåbudet er underlagt full
veibruksavgift, uavhengig av om det
selges som ren HVO100 eller om det

g skravet øker prisen på HVO
Ingen alternativer

blandes inn i diesel, forklarer senior
key account manager Chris Gregers i
Circle K.

Veibruksavgift

Fordi det er knapphet på HVO produsert på UCO eller på slakteavfall går all
HVO man får tak i til å oppfylle omsetningspåbudet.
– Det volumet av HVO100 vi får tak i
for 2017 er ikke mer enn det vi trenger
for å klare påbudet. I utgangspunktet
burde vi derfor ilagt full diesel- veibruksavgift på den HVO-en vi skal selge neste år – og det utgjør 3,8 kroner per
liter etter avgiftsøkningen på 36 øre ved
årsskiftet, forklarer Gregers. Likevel har
vi valgt å ikke ilegge HVO100 mer enn
7% avgift, dvs. samme prosentsats som
størrelsen på omsetningspåbudet. Avgiften på HVO100 blir dermed på 27 øre
per liter. Dette er Circle K sitt bidrag til
at det fortsatt skal være et snev av håp
om at HVO100 skal være et konkurran-

KNAPPHET: - Det vi klarer å få tak i av HVO100 for 2017 er

ikke mer enn det vi trenger for å klare påbudet, sier senior
key account manager Chris Gregers i Circle K. (Foto: Jan
Harry Svendsen)

sedyktig produkt, selv om myndighetenes omklassifisering av PFAD har gjort
dette krevende.

– Mens lastebilnæringen trykker andregenerasjons biodiesel til sitt bryst på
grunn av sine optimale driftsegenskaper
og kraftig reduserte CO2-utslipp, har en
nå i realiteten ingen alternativer til dyr,
tradisjonell diesel. Det er vanskelig å
forstå, og det hele minner litt om poseavgiften, der intensjonene var gode, men
konsekvensene ikke var godt nok gjennomtenkt, sier direktør Geir A. Mo i
Norges Lastebileier-Forbund.
Han er kritisk til at det nettopp er
et miljøkrav som nå øker prisen på drivstoffet.
– Med allerede pressede marginer og
sterk konkurranse fra utlandet sier det seg
nesten selv at det for en norsk transportør
ikke vil være økonomisk forsvarlig å fortsette å bruke HVO100. Det syntes vi er
sterkt beklagelig fordi mange av våre
medlemmer har et ønske om å drive med
så lav miljøbelastning som mulig. Nå er
ikke det lenger mulig, sier Mo.

Avslutter HVO-testen
Den kraftige prisøkningen på HVO100 gjør at NLF
avblåser sin test av det mijøvennlige drivstoffet.
Sammenliknet med ordinær diesel kan HVO redusere utslippene av klimagasser med opptil 90
prosent avhengig av råvarene som brukes.
I alt fire ulike biler har vært med i NLFs test av
HVO100 som har gått siden første mars 2016, og

resultatene har vært overbevisende. Sjåførene
melder om roligere motorgange og har satt pris på
det luktfrie og renslige drivstoffet. Men viktigst
av alt har vært reduksjonen i utslipp. De fire
lastebilene som var med i testen hadde i løpet av
det første halvåret tilbakelagt nærmere 150 000
kilometer og brukt over 66 000 liter HVO.

Sammenliknet med om de hadde brukt ordinær
diesel har disse fire bilene alene spart atmosfæren for 150 tonn CO2 i det første halvåret.
AVSLUTTET: NLFs test av HVO100 er avsluttet etter
at prisene steg på miljødrivstoffet. Her fra starten
av testen i mars. (Foto: Stein Inge Stølen)
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OPPDATERT ADR

– Årsaken til disse endringene er at
FNs anbefalinger for transport av farlig
gods er endret og at både sjø- og lufttransporten har tatt disse anbefalingene
i bruk, sier Børli.
Nytt av året er også at det nå åpnes for
bruk av fleksible bulkcontainere, noe
som ikke tidligere har vært benyttet i
Norge.

Ved årsskiftet ble det innført
en rekke endringer rundt
transport av farlig gods (ADR).
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Hvert annet år oppdateres bestemmelsene for transport av farlig gods. Reglene
følger en internasjonal standard og det er
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) som håndhever reglene
for transport av farlig gods her til lands.

Norsk forslag rundt MEGC

Unntaksreglene er endret

– Dette dreier seg om ordinære endringer
og revisjon av regelverket. Dette gjøres
hvert andre år, og er en ren rutine. Denne gangen ser vi at man blant annet har
fått inn endringer knyttet til frakt av
elbiler som er kollisjonsskadet, samtidig
som det er visse endringer innen kjøretøykategoriene, sier kvalitetsleder Inge
Børli i NLF.
Blant endringene er nye krav til det
elektriske anlegget på biler som skal
transportere farlig gods, for å fange opp
den teknologiske utviklingen knyttet til

RUTINE: - Hvert annet år kommer det endringer som
dette. Det er ren rutine og dreier seg om ordinære
revisjoner av regelverket, forklarer Inge Børli i NLF.
(Arkivfoto: Tore Bendiksen)

informasjonsteknologi og belysningssystemer i nye lastebiler. Det har ogsåblitt foretatt visse justeringer av unntaksreglene for transport av farlig gods
innebygd i kjøretøyer.

– Samtidig kommer det nye krav til hvilke krefter rammen i såkalte MEGC
(Multiple Element Gas Container) skal
tåle. Tidligere har det bare vært krav til
elementene og til festanordningene, men
altså ikke til selve rammen. Også kravene til sveising og fabrikasjon av tanker er
blitt vesentlig strengere, sier Børli.
– Det er også viktig å merke seg at det
har kommet nye UN-numre, merkebestemmelser og endringer med hensyn
til hva som skal inn i de skriftlige instruksjonene og hva som skal føres inn
i transportdokumentet.
Alle regelendringene finnes i den
oppdaterte ADR-boka eller på hjemmesidene til DSB.

KRAV: Nye krav til såkalte Multiple Element

Gas Container er også på plass i revisjonen.
Tidligere har det bare vært krav til elementene
og til festeaordningenen, ikke til selve rammen.
Det er på plass i det reviderte regelverket.
(Foto: CGS/ Roadgas)
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Det internasjonale veifraktbrevet CMR:

FRA PAPIR TIL ELEKTRONISK
DOKUMENTUTVEKSLING
Bruk av eCMR-meldinger gir
nye muligheter for lastebilnæringen, og om noen år vil
de ha erstattet veridfraktbrevet
CMR fra 1956. Men norske
myndigheter henger etter,
skriver NLFs Olav G. Hermansen
i denne kommentaren.
Kommentar: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Allerede i dag utveksles deler av informasjonen i CMR-fraktbrevet via mobile enheter som eksempelvis PDA-scannere, men innføringen av eCMR vil
gjøre fraktbrevet fra 1956 heldigitalt.
International Road Transport Union
(IRU) – den internasjonale interesseorganisasjonen til lastebilnæringen - har
satt i gang arbeidet med å erstatte hele
papirfraktbrevet CMR med elektroniske eCMR-meldinger.

Ikke PDF

Elektronisk meldingsutveksling dreier
seg om direkte kommunikasjon fra
datamaskin til datamaskin. En slik
kommunikasjon forutsetter at dataene
er ordnet og standardisert på en måte at
som gjør at de gjenkjennes og forstås av
datasystemene i begge ender. Er du ute
etter hjemlige paralleller tenk på
TVINN-meldingene til Tollvesenet
som har erstattet inn- og utførselsdeklarasjon, eller e-fakturameldinger som ble
innført ved salg til statlige etater i 2012
og til kommunene i 2015. CMR-dokumenter sendt som PDF-filer på mail er
med andre ord ikke elektronisk meldingsutveksling.

Fordelene ved at IRU står bak

Store internasjonale samlastere og
ekspresselskaper har siden årtusenskiftet
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ADVARER: Olav Hermansen fra NLF advarer mot at Norge
kan komme i bakleksen dersom regjeringen somler med
å få eCMR på plass i denne kommentaren. (Foto: Stig
Odenrud)

utviklet løsninger for elektronisk meldingsutveksling. Likevel har skepsisen
vært stor blant vareeiere og lastebileiere,
fordi mange har sett på det som «elektroniske tvangsekteskap» med store aktører.
Det at IRU som en nøytral og anerkjent internasjonal organisasjon står bak
innføringen av eCMR-meldinger gir
derimot en helt annen åpning for bruk
av eCMR-meldinger i transportkjeden.
I IRU har man innsett viktigheten av å
basere seg på anerkjente elektroniske
meldingsstandarder. Derfor er det inngått samarbeid med FNs økonomiske
organisasjon for Europa, UN/CEFACT
om bruk av datamodellstandarder for
meldingsutveksling. Teknisk sett snakker vi om meldinger basert på
XML-standarder, og allerede har utvalgte transportører og vareeiere i EUland som Danmark, Nederland, Frankrike, Hellas og Bulgaria sagt seg villige
til å teste det ut i praksis.

Gevinster bortenfor
papirverdenen

Det at vi på 1950-tallet fikk et felles internasjonalt fraktbrev som i dag er gangbart for lastebiltrafikker mellom 55 land
har vært et viktig bidrag til å gjøre

transport over landegrensene enklere og
raskere. Men ved å erstatte papirfraktbrevet CMR med elektronisk meldingsutveksling oppnår man ytterligere fordeler. Blant annet blir administrasjonskostnadene lavere og man får bedre muligheter for å kontrollere og å følge opp
forsendelser.
Men eCMR-meldinger gir også andre
fordeler. Integrasjon med tollvesenet vil
gi raskere fortolling, og integrasjon med
flåtestyringsverktøy vil gi muligheter for
bedre utnyttelse av transportkapasiteten.
I tillegg vil trafikksikkerheten øke ved
at man kan koble eCMR til nødanrop
om man skulle ha et uhell underveis.

Sommel fra myndighetene

Ikke overraskende inneholder eCMR
også en jussbit. Mer konkret innebærer
det at medlemmene av den internasjonale CMR-avtalen må undertegne en egen
tilleggsprotokoll for at bedrifter i deres
land skal kunne ta del i den elektroniske
meldingsutvekslingen. Status ved midten
av januar 2017 er at 11 europeiske land,
hvorav flere av våre viktigste handelspartnere, har undertegnet den aktuelle protokollen fra 2008. Men norske myndigheter, det vil i klartekst si Justis- og
beredskapsdepartementet, har ennå ikke
fått somlet seg til å legge denne protokollen fram for Stortinget. Og grunnen til
det er ikke at denne saken er politisk problematisk.
Derfor har Norges Lastebileier-Forbund, i samråd med NHO Logistikk og
Transport, skrevet til departementet og
bedt om at protokollen nå må «tas opp fra
skuffen». NLFs medlemmer føler hver
dag den tøffe konkurransen fra internasjonale transporter på kroppen, og da er
det også viktig at vi i Norge ikke somler
med å få eCMR på plass. For gjør vi det
vil vi havne i bakleksen, og det som for
utenlandske transportører vil være en
fordel vil for norske transportører bli en
hemsko.
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TØI:

Lastebiler i
kollektivfelt sparer
næringslivet for
millioner
I en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) fremkommer
det at næringslivet vil spare opptil 15 millioner kroner årlig hvis
lastebiler får benytte kollektivfeltet på E18 mellom Asker og
Skøyen utenfor rushtiden.
Tekst: STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Rapporten er en litteraturstudie utført på
oppdrag av Vegdirektoratet. Formålet var
å se på alle tiltak som bidrar til å øke godstransportens og næringslivets fremkommelighet.
I tillegg beregner studien næringslivets
forsinkelseskostnader på strekningen E18 Asker-Skøyen, med
utgangspunkt i trafikktall fra 2014.

Reduserer kostnadene med
59 prosent

Trafikktall for Oslo viser at tyngre kjøretøy i stor grad unngår trafikken i rushtiden; varene fraktes enten inn til Oslo før
07:00 eller etter 09:00. Men det er det
fortsatt tidvis tett trafikk utenfor
rushtiden og lastebiler i Oslo-området opplever mye
forsinkelser på grunn
av køkjøring gjenE18-forsinkelnom en arbeidsdag. Ved å gi
ser koster
En forsinket lastebil kan
godsbiler til41,8 milliogang til kollekner kroner
gi like store ringvirkninger
Konklusjonen i
tivfeltet utenom
for samfunnet som en
rapporten er at
rushtiden (fra
forsinkelser på
09:00
til 07:00),
forsinket buss.
strekningen kosberegner imidlerGeir A. Mo
ter næringslivet
tid TØI at forsinAdm. dir. NLF
omkring 167 000
kelseskostnadene
kroner per yrkesdøgn
reduseres med 59 pro– totalt 41,8 millioner
sent. Dette utgjør 60 000
kroner på et år. Da er riktignok
kroner hvert yrkesdøgn og
ikke kostnader knyttet til økt drivstoff- totalt 15 millioner kroner årlig.
forbruk ved kjøretøyet som følge av køkjøring medregnet – disse kommer i til- Lastebilfrakt er kollektiv
legg.
varetransport
Studien ser også nærmere på en kon- Administrerende direktør i NLF, Geir A.
kret løsning, nemlig å gi lastebiler tilgang Mo, mener det er rett og rimelig å la størtil kollektivfeltene utenfor rushtiden.
re godskjøretøy benytte kollektivfeltene.
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– Våre medlemmer er en viktig bærebjelke i samfunnet. De frakter matvarer,
medisiner, byggematerialer og klær og
sørger for avfallsinnhenting. En forsinket
lastebil kan gi like store ringvirkninger
for samfunnet som en forsinket buss. Vi
har alltid ment at lastebiler utfører kollektiv varetransport, og bør naturligvis kunne benytte kollektivfeltet.

STORE BESPARELSER: På E18 mellom Asker og
Skøyen taper næringslivet 60 000 kroner hver dag
på grunn av forsinkelser. Ved å åpne kollektivfeltet
for nyttetransport, kan denne kostnaden reduseres
med 59 prosent. (Foto: Tore Bendiksen)

Kan eliminere mange
trafikkfarlige situasjoner

Han tror også medtrafikanter kan tjene
stort på å åpne kollektivfeltet for større
nyttekjøretøy.
– Det er alltid gunstig å la lastebilene
ligge lengst til høyre i trafikkbilder med
flere felt. Dette eliminerer farlige blindsonesituasjoner, som vi nå ser daglig der

I KOLLEKTIVFELTET: Administrerende direktør i NLF,

Geir A. Mo, mener det er rett og rimelig å la større
godskjøretøy benytte kollektivfeltene.

lastebiler blir forbikjørt av elbiler i kollektivfeltet på høyre side. Samtidig vil lastebilsjåførene få en bedre hverdag med redusert tidspress og derav mindre stress.
Med dagens kjøre- og hviletidsreglement
er det sjelden rom for store forsinkelser,
forteller Mo.
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– GIR OSS
TRYGGHET

– For oss handler NLF Ansvar om trygghet, slik at vi kan konsentrere
oss om vår daglige virksomhet.

EN FORSIKRING: - Den store fordelen er at kunden kan

kjøpe en forsikring som gjelder transportansvar for egne
biler, ansvar som formidler, som speditør eller som
fraktfører, sier advokat Line Gjengedal Ruud i IF. (Foto: If)

Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

NLF Ansvar er skreddersydd til å dekke
de vanligste behovene for ansvarsforsikring blant lastebileiere.
– Den store fordelen er at kunden kan
kjøpe en forsikring og være dekket enten
det gjelder transportansvar for egne biler,
ansvar som formidler, som speditør eller
som fraktfører. I tillegg dekker den ansvar ved bruk av kran og alt ansvar som
ikke dekkes av bilansvarsloven, sier advokat Line Gjengedal Ruud i IF.

– Enkelt

– For oss betyr det trygghet å ha en slik
38
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forsikring. Vi vet at det fort kan bli veldig
dyrt for oss dersom vi kommer i en situasjon hvor vi får et ansvarskrav. Med denne
forsikringen slipper vi å tenke på det og
kan i større grad konsentrere oss om driften av virksomheten, sier daglig leder Pål
Chr. Kjærstad i Kjærstad Transport AS.
Han mener forsikringen er enkel å forholde seg til spesielt siden de transporterer alt fra tømmer, til løsmasser og gods.
– Vi slipper å definere alt vi driver med
og kan være trygge på at NLF Ansvar
dekker det ansvaret vi kan komme opp i.
Samtidig er det enkelt for oss å ha et sel-

skap som kan fronte saken for oss mot en
eventuell kravstiller. Vi har mange ulike
biler og løser mange ulike transportoppdrag. For oss er det enkelt med én forsikring som dekker alt, sier Kjærstad.

Én forsikring dekker alt

– Den store fordelen er at NLF Ansvar
dekker alt rettslig erstatningsansvar du
kan komme i ved utførelsen av transportvirksomheten. Det betyr at det holder å kjøpe én forsikring. Naturlig nok
kan man kjøpe innholdet i denne forsikringen ellers også, men da måtte du ha
kjøpt flere ulike forsikringer. Det slipper

FORNØYD: Pål Chr. Kjærstad er fornøyd med å kunne konsentrere seg mer om driften av selskapet enn om hva forsikringen

dekker. (Foto: Kjærstad Transport)

man med NLF Ansvar og det bidrar også
til at NLF-medlemmene som har denne
forsikringen får svært god oversikt over
sitt eget risikobilde og ikke minst over
sine egne forsikringer, forklarer Gjengedal Ruud.

Juridisk hjelp
ENKELT: Med flere ulike biler utstyrt med kran og med

grabb - og med levering til der hvor kunden ønsker - er det
praktisk med en ansvarsforsikring som dekker alt.
(Foto: Kjærstad Transport)

NLF Ansvar gir en standard dekning på
10 millioner kroner, men forsikringssummen kan tilpasses individuelt. I tillegg til
å dekke godsansvar og speditøransvar,

dekkes også skader med rent økonomisk
tap hvor det ikke har vært en skade på
person eller ting og juridisk bistand. Det
kan dreie seg om krav fra kunder, leverandører, forretningsforbindelser eller fra
andre. Går saken til retten fører IF saken
for deg og betaler også erstatningskravet
dersom motparten får medhold.
– Forsikringen passer alle som transporterer og formidler varetransport og
alle NLF-medlemmer kan kjøpe forsikringen, avslutter Gjengedal Ruud.

Vi leverer AdBlue i bulk over hele landet
– til dine egne tanker eller IBC’er
®

•
•
•
•

Dedikerte biler for transport av AdBlue®
Bilens leveringsutstyr er godkjent av
Justervesenet for kjøp og salg
Leveringsseddel sendes deg på mail i
det øyeblikket leveransen er foretatt
Faktura som pdf fil på mail

Vi leverer også Air1® (AdBlue®) i følgende emballasje:
•
10 liter kanner, 200 liter fat og 1.000 liter IBC
•
Vi leier gjerne ut en tank til deg, 5.000 eller 9.000 liter.
Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722.
E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com
Vær sikker på kvaliteten når du kjøper AdBlue®, dette er svært viktig! Produksjonen og transporten av Air1® i Norge er godkjent av VDA Qualification process.

Air1® er et registrert varemerke som tilhører Yara International ASA. AdBlue® er et registrert varemerke som tilhører VDA (Verband der Automobileindustrie e.V)
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TO KNUTEPUNKTER FOR GODS TIL NORGE:

– Mer frukt og
grønt fra Rotterdam
kommer knutepunkter i Danmark, Nederland, Tyskland og i Belgia. Men målt i
antall tonn gods er Sverige større når det
gjelder omlasting enn alle de fire andre
landene til sammen.

At lastebiltransporter i økende
grad går via internasjonale
knutepunkter fram til norske
varekjøpere er intet nytt. Men
hvor er disse knutepunktene og
hvordan utvikler trafikken til
Norge seg fra dem?

Økt transport på vei

Kommentar: OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Et budskap som stadig har blitt forkynt
de siste tiårene er at Norden oppfattes
som et markedsområde. Fortsatt er Sverige det store omlastingslandet for vareimport til Norge. På de neste plassene
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VIL ØKE: Det er i all hovedsak to store knutepunkter for
varetransport til Norge. Den ene er i Gøteborg i Sverige og
den andre i Rotterdam i Nederland – og lastebilen spiller
en vesentlig rolle i vareflyten fra disse knutepunktene og
inn til Norge, skriver NLFs Olav G. Hermansen i denne
kommentaren.

Godstransport med skip og tog fra Sverige
til Norge er relativt beskjeden i forhold til
volumene for lastebiltransport, og det er
også på vei at økningen i transportert
godsmengde kommer. Det er flere grunner
til det, men både fleksibilitet og en svært
smidig grensepassering mellom Sverige og
Norge er med på å bidra til det.

Glem ikke Nederland

Mens Sverige generelt framstår som det
store omlastingslandet ved vareimport

Sverige øker mest som omlastingsland

STØRST: Målt i antall tonn omlastning er Sverige større enn både Danmark, Nederland, Tyskland og Belgia til
sammen. (Illustrasjon: Beate Hovi, TØI)

erdigvarer og maskiner omlastes i
Sverige r kt og grønnsaker i ederland

FRUKT OG GRØNT: Mens ferdigvarer og maskiner stort sett omlastes i Sverige er Rotterdam den viktigste havnen for

omlastning av frukt og grønt – og volumet ventes å øke i årene som kommer. (Illustrasjon: Beate Hovi, TØI

Markedsmulighet

til Norge er bildet mer sammensatt om
vi bryter tallene ned på de enkelte vare-

slag. Mens ferdigvarer og maskiner stort
sett omlastes i Sverige er Nederland det
klart største omlastingslandet hva gjelder frukt og grønnsaker.
Dette henger sammen med at mye
frukt og grøntvarer, ikke minst utenom
«Europa-sesongen», har oversjøisk opprinnelse – og nettopp for disse varene er
havnen i Rotterdam sentral med tanke
på omlastning. For norske importører og
vareeiere er de sjeldne avgangene med
båt fra Rotterdam til havner nær Norge
et problem – og løsningen er i mange
tilfeller lastebilen når feederbåten legger
fra kai i Rotterdam før den oversjøiske
transporten er ferdig tømt.

Et stort
marked ligger
klart for norske
lastebileiere

Både økende befolkning og oppmerksomhe rundt sunn mat trekker i retning
av at importen av frukt og grønt til Norge bare vil øke i årene framover. Men å
tro at skipstrafikken mellom Rotterdam
og Norge blir styrket som en følge av det
er lite trolig. Dermed ligger et stort marked klart for norske lastebileiere, nemlig
å ta sin del av et stadig voksende fraktmarked for frukt og grønt som må fraktes fra Rotterdam til norske butikker og
forbrukere.

Olav G. Hermansen
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GODE ALTERNATIVER: Barum og Semperit
kan være gode alternativer til regummierte
dekk – og i mange tilfeller er de også
rimeligere. Dekkene produseres på samme
fabrikk som nye Continental dekk. (Foto:
NLF Arkiv)

VELG
RETT
DEKK
42
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– Hvilke dekk du velger
avhenger i en stor grad av hva
du skal bruke dem til, hva du
transporterer og hvor langt
du kjører.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Vi vet det er mange som stiller spørsmål
om hvilke dekk de skal velge. Det er ikke
noe fasitsvar på det, men dekk er mer enn
veigrep og bremselengder. De kan også
ha stor innvirkning på bunnlinjen, sier
Torleiv Dalen Haukenes som er produktsjef hos Dekkmann. Han anbefaler at

man ser på hvor man kjører og hvilket
underlag man kjører på når man skal velge dekk til lastebilen.

Gode alternativer til
regummierte dekk

– Det er en rekke faktorer som spiller inn
når du skal velge dekk og utvalget er stort.
Det er viktig å ikke bare henge seg opp i
pris, men også å se på faktorer som grep,
hvilket bruk dekkene er bygget for og om
man får noe igjen for stammen den dagen
dekkene er utslitte, forteller Haukenes.
Han mener det ikke er noe galt i å velge regummierte dekk, men det finnes en
rekke kvalitetsdekk som lønner seg i større grad enn det.

RIMELIG: – Tar man høyde for
stammeprisen er Barum og Semperit billigere
enn de rimeligste Kina-dekkene vi har, sier
produksjef Thorleiv Dalen Haukenes
hos Dekkmann. (Foto: Dekkmann)

– Barum og Semperit er for eksempel
kvalitetsdekk som har like gode, i noen
tilfeller bedre egenskaper enn et nytt regummiert dekk. Dekkene produseres på
samme fabrikk som nye Continental
dekk, og i motsetning til enkelte regummierte dekk har man her en svært god
stamme i bunn som sikrer lav rullemotstad. Når man i tillegg tar høyde for
stammeprisen er dette dekket faktisk rimeligere enn det billigste kinadekket vi
har, sier Haukenes.

– Legg vekt på rullemotstand

Han vil likevel ikke utelukke Kina-dekkene helt.
– Billige kinadekk kan være gode der-

som man kjører på svært aggressivt underlag og vet at faren for skader på dekk
og dekksider er stor. Får man en rift i siden på dekket er det ødelagt og da får
man heller ikke noe igjen for det. Derfor
passer disse dekkene godt på for eksempel
anlegg og ved kjøring på aggressive underlag.
Men på ett område er dekkene underlegne de mer påkostede dekkene. For de
når ikke Continental til felgkanten hva
gjelder rullemotstand.
– Vi har tall som viser at et vogntog kan
bruke opp til en halv liter ekstra på mila
om man har dekk med høy rullemotstand
på alle akslene. I løpet av et år blir det
penger av det, sier Haukenes.

Premium på styrende aksel

Han mener likevel det er vanskelig å
komme med bombastiske råd om hvilke
dekk man skal velge, men noen råd har
han.
– Tenk på stammepris når du kjøper
dekk og legg vekt på lav rullemotstand.
Som en grunnregel kan man si at dekk
laget i Europa har den laveste rullemotstanden og de beste egenskapene. Kjører
du mye og langt, gjerne i utlandet, bør du
velge nye dekk. Samtidig bør du som
regel ha premium vinterdekk på styrende
aksel om vinteren. Utover det er det viktig
at du velger dekk ut i fra underlag og hvilken type kjøring du har, avslutter Haukenes.
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Toyota Hilux:

FOR
TØFFE
TAK

TOPPMODELL: Mye
krom på toppmodellen
av Toyota Hilux. En
Heavy Duty versjon
finnes også – da kan
den trekke opp mot 3,5
tonn. Standardversjonen klarer 3,2 tonn.
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Toyotas arbeidshest er blitt rundere i kanten – men den er fortsatt
blant de aller barskeste smålasterne der ute.
Tekst og foto: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Fjernsynsprogrammet TopGear nærmest
udødeliggjorde en Toyota Hilux for noen
år tilbake. I flere programmer sprengte,
senket og smadret de en Hilux etter alle
kunstens regler. Målet var å ta livet av den.
Men den kom tilbake. Nærmest uansett
hva de gjorde overlevde bilen den systematiske torturen.

Velutstyrt

Siden den gang har mye skjedd. Elektronikk har blitt mer og mer utbredt i og med
at kundene i større grad etterspør økt komfort og mer sikkerhet. Derfor har både
varebilene og pick-upene blitt mer og mer

like personbilene. Det gjelder også for
Toyota Hilux. Den nyeste utgaven har klare designelementer fra personbilene og bak
rattet er det lite som minner om at denne
bilen har flak og stiv ramme.
På denne toppmodellen finner man berøringsfølsomme skjermer, automatisk
klimaanlegg, vingleassistent, konstantfartsholder, skinninteriør og autobrems. Og da
har vi bare nevnt noe av utstyret om bord.

Opptil 3,5 tonn

Derfor er det nok heller ikke noen overraskelse at denne utgaven tar kjøreglede og
komfort opp på nye høyder for Hilux.

Selvsagt er alt bedre enn på forgjengeren
– men like raffinert som en Amarok er
ikke japaneren – og det er også et stykke
igjen til den kan konkurrere med personbilene. Men så kan heller ikke en personbil
frakte med seg et drøyt tonn i nyttelast
eller trekke 3,2 tonn på kula. For det klarer
Hilux i standardversjon – og om du spesifiserer den med stivere bladfjærer bak trekker den 3,5 tonn i Heavy Duty versjon. Da
må du imidlertid være beredt på at bilen
blir noe stivere over ujevnhetene uten last.

Opp på to...

Hilux-motoren er en 2,4 liters dieselmotor
med 150 hk og 400 newtonmeter i dreiemoment. Testbilen hadde automatgir og
firehjulsdriften – 4 høy og 4 lav - kobler du
inn og ut ved hjelp av en bryter på dashbordet. Ved vanlig kjøring har bilen bakhjulsdrift – og kraftoverskuddet er godt

av bakken i testen. Det er bilder man bør
slippe å se av en nyutviklet bil. Det er tross
alt ganske nøyaktig 20 år siden den legendariske testen der samme magasin rullet
med en Mercedes A-Klasse...

TEKNISKE DATA:
Motor:
NYTT: Interiøret har klare likheter med det du finner i
Toyotas øvrige modeller. Toppmodellen av Hilux har alle
mulige former for luksus innebygget.

selv om motoren i Hilux er mindre enn i
mange av konkurrentene.
En liten malurt oppe i all euforien finnes
likevel. I en test utført av svenske Teknikens Värld var en Hilux med 18-tommere
nær ved å velte i elgtesten – og også med
17-toms hjul løftet bilen det indre hjulparet

Slagvolum:
Ytelse:
Dreiemoment:
Forbruk:
Utslipp:
Toppfart.
LxBxH:
Nyttelast:
Tilhengervekt:
Pris:

Firesylindret rekkemotor.
Diesel. Turbo. Common-Rail
2.393 ccm
150 hk (110 kW) v. 3.400 o/min
400 Nm
0,78 l/min
204 g/km
170 km/t
5.330x1.855x1.815 mm
1.040 kg
3.200 kg (3.500 kg HD)
Fra kr 374 000,-

I elgtesten går Hilux
opp på to...
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SCANIAS VINTERFEST
Hele 26 fullspekkede lastebiler
står linet opp – og jeg får
beskjed om å ta plass. Det er tid
for Scania Vinter, kanskje den
største vinterfesten av de alle.
Tekst: JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Jeg krabber opp i hytta på den gamle
militærbilen og legger alle tanker om
Euro-klasser til side. For nå dreier det
seg bare om fremkommelighet og om
kjøreglede.
Med håndgassen stilt på 1200 omdreininger i minuttet, firehjulsdrift og
grove kjettinger er det få ting som stopper denne bilen. Ikke engang hinderløypa som går i terrenget på oversiden av
rullebanen på Trysil Flyplass utgjør
noen reell trussel.
Men det er selvsagt de nye Scaniaene
som får mest oppmerksomhet. Men
Scania minner oss også om modellen

som den nye NextGen «erstatter». Fortsatt selger den bra og den vil ikke bli
utfaset før i 2018.
For de fremmøtte journlaistene er det
eksotisk i Trysil. For mange er det første
gang de ser snø, og samlingen av biler er
overveldende.
En smule hemmelighetskremmeri var
også på programmet.
– Vi kan avsløre at vi har flere nyheter
å presentere dere i 2017 enn hva vi had-

de i 2016. Ordene kom fra Scanias pressesjef, Örjan Åslund. Hva det er, vil han
ikke avsløre, men det skal dreie seg om
en ny lastebil i et segment der Scania
tradisjonelt har vært svake.
Så får vi bare vente på fortsettelsen.
Men hvilken rolle spiller egentlig det
når man kan klatre opp i en splitter ny
brøytebil og dundre av gårde mens snøen spruter?

Foto: Scania
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REGION 1
ØSTFOLD OG
OSLO/AKERSHUS

Bastø-Fosen:

NYE FERGER PÅ PLASS
– NY VEI I DET BLÅ

lokalpolitikere og næringslivsledere var
også invitert til møtet.

Langt frem

Dessverre ser det ut til at det kan ta tid
før en løsning er på plass. Ifølge Statens
vegvesen må riksvei 19 inn i NTP
(Nasjonal Transportplan) med høy ramme før planleggingen kan starte – og da
blir første spadestikk tidligst i 2024. Det
er uholdbart for både Moss og for de som
daglig må bruke veien enten det er privatbilister eller nyttetransport. Derfor er det
vesentlig at man nå får riksvei 19 inn i
Nasjonal Transportplan (NTP) med høy
ramme.
For det hjelper lite med effektive ferger
på fjorden når veien ned til fergene henger
etter slik som riksvei 19 gjør.

Avgifter,
avgifter, avgifter
REGIONSSJEF J. KRISTIAN BJERKE I NLF: mener det haster å få riksvei 19 inn i NTP med høy ramme. (Foto: Tage Pettersen)

De nye Bastøfergene er på plass, men ny vei fra fergeleiet i Moss
og opp til E6 lar vente på seg. Hvert år koster veien norske
transportører drøyt 70 millioner kroner i merkostnader.
Tekst: J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Norges mest trafikkerte fergesamband
befinner seg i Oslofjorden, nærmere bestemt mellom Østfoldbyen Moss og Vestfoldbyen Horten. I følge rederiet transporteres årlig 223 000 tunge kjøretøy frem og
tilbake over fjorden. Nylig kunne man
feire innsettelsen av nye ferger på strekningen. Dermed er det slutt på tiden hvor
umoderne båter sørger for store ekstrakostnader for transportørene som tidligere
måtte stå i endeløse køer. Det flate dekket
bedrer effektiviteten på de nye båtene, men
spørsmålet er om det hjelper. For riksvei
19 som forbinder E6 med fergeleiet koster
norske transportører dyrt – og veien ser
ikke ut til å bli utbedret med det første.
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71 millioner forsvinner i kø

Beregninger vi har foretatt viser at dersom de 223 000 lastebilene i gjennomsnitt står 20 minutter i kø hver dag, betyr
det en ekstrakostnad på over 71 millioner
kroner i året. Og det er slett ikke noen
utopi. Spesielt i rushtiden er riksvei 19 et
problem. Køene er endeløse og forsinkelsene er store i begge retninger.
Og for Moss er trafikken på veien
uholdbar. I et møte på Stortinget nylig,
der ordføreren i Moss, Tage Pettersen,
inviterte til et møte i samarbeid med
Mosseregionens Næringsforening, var
nettopp riksvei 19 temaet. En rekke stortingsrepresentanter, fylkespolitikere,

Bomavgiftene øker, dieselavgiften øker og
Oslo kommune truer med å femdoble avgiften
i bomringen inn til Oslo for dieselbiler på
dager med høy forurensning. Kostnadsnivået
er nå i ferd med å bli så høyt at norske transportører fortviler. Og avgiftene er bare den ene
siden av saken. De som har biler kjørende
rundt i større deler av landet, opplever å bli
dynget ned av regninger fra bortimot 300 bomselskaper.
- Vi kan ikke ha det sånn, sier forbundsstyrerepresentant Harry Nilsen i NLF.
Han blir mer og mer frustrert over at mange politikere tror at norske lastebileiere er ei
melkeku det bare er å sette melkemaskinen
på og tvinge ut de dråpene man trenger.
Derfor kommer region 1 til å øke presset
mot myndighetene for å bedre rammevilkårene for transportbransjen. Et krav som begynner å slå rot, er at lastebilen ikke skal betale
mer enn en personbil i bomringene. Alle helst
vil vi betale mindre enn personbilen inn mot
de store byene, for vi er ute i et nødvendig og
samfunnsnyttig ærend, mens personbilen
stort sett frakter matpakker frem og tilbake.

HVILKEN MASKIN VIL
DU BRUKE MER TID PÅ?

Gjør det enkelt. Ved å velge leasing fra SG Finans,
sikrer du raskt og enkelt tilgang på maskiner, utstyr og
kjøretøy til din virksomhet.
Vårt mål er å gjøre det så enkelt som mulig for deg,
slik at du får benyttet tiden din til å skape inntekter.
Vi tilbyr derfor stadig nye og brukervennlige digitale
løsninger til våre kunder.

Dersom du ønsker leasing av maskiner, utstyr og kjøretøy
fra et selskap som er løsningsorientert og fokusert på gjøre
ting enkelt og kundevennlig, kan du kontakte et av våre 15
regionskontorer på telefon 21 63 20 00, eller benytte våre
leasingkalkulatorer på sgfinans.no

REGION 2
HEDMARK/OPPLAND

MED ET SMELL: Bård Hoksrud og FrP-kollega Tor Andre Johnsen er fornøyde med sprengningsjobben på Stange Asfalts nye anlegg.

EN KRAFTSALVE FOR BEDRE VEGER
skulle det bli behov for mer, kan vi utvide
på sikt, sier Wollebæk.
For å omdanne kubikkene med stein til
en målbar enhet som er lettere å forstå for
«folk flest»: Dette er nok steinmasse til å
bygge E6 helt fram til Lillehammer! Det
bør med andre ord være mulig å holde på
noen år i Sætermyrberget, i følge Stangeavisa.

Drønnet fra 16 tonn dynamitt
markerte åpningen av masseuttaket og pukkverket i Sætermyrberget – bare et steinkast
fra ny E6 i Hedmark.
Tekst og foto: GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Vegprosjektene er mange og viktige i
Hedmark og Oppland. Foruten veiene
står også jernbanen foran helt nødvendige
oppgraderinger. Stange Asfalt vil være
med i konkurransen. Derfor satser entreprenøren og lastebileieren på et nytt
masseuttak og pukkverk i Sætermyrberget, like øst for Sørli tømmerterminal.

2,5 millioner kubikk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
skulle vært sprengningsbas, men statsråden måtte melde avbud på kort varsel.

Hedret for
Venner på veien
Tidligere lastebileier Knut Ola Hubred fra Gran, fikk Oppland
fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for 2016.
Hubred har gjort en enestående innsats for å bedre trafikksikkerheten ved Fredheim skole, og har flere ganger
deltatt i NLF-prosjektet Venner på v eien. Her lærer elevene om lastebilens utfordringer, viktigheten av å bruke
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DYNAMITT-BÅRD: Vegentusiast Bård Hoksrud fikk en
gjesteopptreden i sitt gamle politisk fagfelt, da han trykket
på knappen som detonerte 16 tonn dynamitt. Stange
Asfalts eier Erik Wollebæk følger nøye med.

Da hoppet hans tidligere statssekretær,
Bård Hoksrud, inn som vikar og gjorde
jobben foran 80 inviterte gjester.
Stange Asfalt-eier Erik Wollebæk er
glad de er i gang med et pukkverk som
kan konkurrere om blant annet leveranse
til ny E6 og jernbane gjennom distriktet.
– Foreløpig har vi mulighet til å ta ut
2,5 millioner kubikk med masse her. Og
refleks og om hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Ikke
minst har pappa Hubred vært en pådriver for å gjøre en
farlig adkomst til skolen mer trafikksikker.
Hubred har vært medeier i NLF-bedriften Randsfjord
Tømmer, men valgte i fjor en overgang til teknisk etat i Gran
kommune.
HEDER: Knut Ola Hubred og datteren Anna Jorunn fikk Opplands
trafikksikkerhetspris under fylkets ulykkesmarkering etter
trafikkulykkene i 2016. Gunnar Tore Stenseng er leder av
fylkestrafikksikkerhetsutvalget.

Startet i 2007

Erik Wollebæk startet bedriften i 2007. I
fjor ble selskapet med 55 ansatte splittet
opp i Stange Asfalt AS og Stange Pukk
AS. Wollebæk og hans medarbeidere har
levert solide resultater. Bedriften utfører
alle typer asfalteringsoppdrag for næringsliv, privatpersoner og det offentlige.
Hovedkontoret ligger i Stange. Det er
avdelingskontor og asfaltfabrikk i Gjøvik,
masseuttak i Skavabakken på Tangen og
altså klart for et helt nytt anlegg i Sætermyrberget i Stange.

STÅLTANK

Velkommen til årsmøte!
Alle medlemmer er velkommen til NLF Hedmark og Opplands årsmøte. Vi samles
på Innlandets nyeste hotell – Scandic Elgstua i Elverum 10. -12. mars. Under
årsmøtet blir det debatt om næringen og hva NLF skal satse på framover. I
fagdelen er stikkordet økonomi – innledet ved at vi stiller spørsmålet om hvordan
vi kan få bedre tall på bunnlinjen.
Egen invitasjon er sendt alle medlemmer. Den ligger også ute under region 2
på lastebil.no

Full fart på Slobrua igjen

Tyverisikker med oppsamling

METT: NLF-medlem Erik Haug er superfornøyd med bufeen som Jane Susanne Wiik tilbyr.

– Jeg vil satse på yrkessjåførene, sier Grimur Vilhelmsson – islendingen som
driver Slobrua Gjestegård som ligger tett inntil E16 mellom Kongsvinger og
Skarnes.
Nå vil han få fart på den tradisjonsrike vegkroa, som er pusset opp og framstår
i moderne drakt. Men det viktigste er god mat til riktig pris.
– Her kan vi spise så mye vi vil av god mat, sier lastebileier Erik Haug. Han har
allerede blitt fast kunde.

Oppfyller de siste krav fra
myndighetene

Flott E6-åpning på Vinstra
Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn. Det har vært mottoet for E6-utbyggingen
gjennom Gudbrandsdalen. Like før jul ble 33 kilometer, til en pris av 6,5 milliarder kroner, åpnet mellom Sjoa og Frya. De siste 25 årene har 39 personer mistet
livet i trafikken på denne strekningen. Statssekretær Tom Cato Karlsen klippet
snora og markerte en storslått åpning med folkefest, Peer Gynt-besøk, musikk,
dans og et flott program både inne og ute. Bilistene sparer 10-15 minutter på å
kjøre ny E6 i forhold til den gamle vegen gjennom tettstedene.

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

HATTEN AV: for

nyvegen på
Vinstra. Danserne
imponerte i
vinterkulda!

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no
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REGION 3
BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK

ETTERLENGTEDE FERGER PÅ PLASS
Nye ferger på strekningen
mellom Horten og Moss gjør
krysningen mer behagelig.
Men det aller viktigste er at
effektiviteten blir bedre.
Tekst og foto: OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Torsdag 12. januar går inn i historien som
en gledens dag for de reisende, transportørene og for Bastø Fosen. For selv om de
to nye båtene allerede har vært i drift siden nyttår er den offisielle dåpen en spesiell dag. Representanter fra selskapet, fra
statlige og lokale myndigheter og ikke
minst brukerne av fergesambandet var
alle samlet i Horten på dobbeltdåpen av
Bastø IV og VI.

Økt effektivitet

De nye båtene er såkalte «pendelferger»
der personbiler og trailere står på samme
plan. Fordelen er raskere lasting og lossing – og ikke minst at yrkessjåførene nå
slipper å vente på at bildekket fylles opp
av personbiler før de kan kjøre på. Nå er
det ankomst til kaia som bestemmer
turordningen og ikke om man skal ned
på nedre eller øvre dekk.
De nye fergene er ikke bare mer effektive med hensyn til lasting og lossing, de
byr også på bedre kapasitet. Nå svelger de
unna 24 vogntog, 212 personbiler og 600
personer. For de totalt 220 000 lastebilene
som krysser forbindelsen mellom Horten
og Moss hvert år er det gode nyheter.

Autopass

Like godt mottatt er ikke takstøkningen
på rundt 30 prosent, og rett før jul var det
hektisk møtevirksomhet for å få på plass
en løsning som hindret det opprinnelige
forslaget om forskuddsbetaling på Autopass-avtaler. En løsning som for enkelte
av våre medlemmer ville medført utlegg
på flere hundre tusen kroner.
I den nye avtalen, som NLF har vært
pådriver for, slipper transportbedriftene å
måtte legge ut store summer på forskudd
for å krysse fjorden. Likevel oppnår man
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GUDMOR: Mildrid Gustavsen venter på klarsignal fra rederiets direktør Øyvind Lund til å slippe champagneflasken mot

skipssiden.

BILDEKK: Fylkesleder John Ove Villung og adm.dir Geir A.
Mo i NLF konstaterer at bildekket virker lovende.

KUN FOR YRKESSJÅFØRER: Bak døren med den påskriften
finner vi dette meditasjonsrommet.

maksimal rabatt på strekningen, men for
å få det til er det viktig at den enkelte
transportør tar kontakt med BT Signal
som tilrettelegger betalingsordningen for
Bastø Fosen. I tillegg kan man bruke
Circle K sine autopassbrikker men da
med deres generelle betalingsordning.

monien i Horten. NLFs direktør, Geir A.
Mo, gratulerte med nye båter og passet
samtidig på å minne fergeselskapet på
hvordan de best kan legge forholdene til
rette for denne kundegruppen.
Dermed er nye tider i gang på Norges
største fergesamband, og med to av tre
nye båter i drift, som både er mer effektive og mer komfortable, er det bare å glede
seg til mars. Da er nemlig også Bastø V
på plass.

NLF på plass

Lastebilnæringen er en viktig kunde hos
Bastø Fosen og derfor var også NLF
representert på den høytidelige dåpssere-
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Telefon 02242

REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

DYRERE TRANSPORT PÅ
SØR- OG VESTLANDET
Nye bomringer og bomfinansierte strekninger fordyrer transporten i regionen.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Allerede i 2018 kommer «bypakke
Nord-Jæren». Her legges det opp til at
transportoppdrag som gjøres i rushtiden
vil måtte betale 110 kroner når bomring-en passeres. I året blir det 160 000
kroner per bil dersom man har fire passeringer i rushtiden og fire passeringer utenfor rushtid. Det er en kostnad som må viderefaktureres til kunden, som i sin tur
fører til økte kostnader for sluttbrukeren.

Økt prisvekst

Når E39 mellom Aksdal og Kristiansand
er ferdig utbygd vil det koste minimum
2 000 kroner å kjøre strekningen en vei.
Det sier seg selv at det er én vanskelig
situasjon for bedrifter som er avhengige
av å kjøre strekningen. At prisveksten på
transport vil stige vesentlg i tiden frem-

BILDE FRA VENSTRE: Egil Hollund og Harald Minge fra næringsforeningen og Egil Torgersen fra Rennesøy Trafikk

over sier seg selv. Samtidig vil det føre til
at konkurransekraften svekkes for bedriftene i regionen.

Betydelig

Nettopp det var ett av hovedbudskapene
da NLF og Egil Torgersen fra Rennesøy
Trafikk tidlig i januar var på besøk hos

næringsforeningen i Stavangerregionen.
Økte bompenger vil gi økt prisvekst på
transport – og spesielt for transportørene
som bruker E39 vil prisveksten bli betydelig som en følge av bompengene. Bare
på strekningen mellom Stavanger og
Kristansand vil ett lass bli 1500 kroner
dyrere hver vei.

Åpner for miljødifferensiering
NLFs Kjell N. Nilsen holdt foredrag
for Frp sin gruppe i Vest-Agder før
beslutningen om bompenger i «bymiljøavtalen» ble tatt.
Resultatet var at det nå er en åpning for å se på en miljødifferensiering i bymijøavtalen. Hovedmålet var
å unngå takstøkninger for bransjen.
Det er viktig at NLF er til stede og
påvirker der vi kan. Det er tross alt
snart valg.
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REGION 4
AUST-AGDER, VEST-ADGER
OG ROGALAND

Årsmøte i
Østre-Agder
Den 10. februar kl. 18.00 gjennomfører NLF Østre-Agder sitt årsmøte
på Kroverten. På møtet vil det bli
diskutert en eventuell fylkessammenslåing. Vi trenger påmelding til
907 73 207 innen 5. februar på
grunn av matservering.

GIR ORDFØRERNE ORDET
NLF i Rogaland og Agder inviterer ordførere til å snakke om
transportæringen.
Tekst og foto: REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

I 2017 skal styrene i Rogaland og Agder
ha flere møter i fylkets NLF-bedrifter, og
nå inviterer vi også ordførere til møtene.
Målet er å få dem til å snakke om hva de
vektlegger i saker som gjelder vår næring.
På den måten håper vi på å komme tette-

re på de lokale beslutningene og å bli en
naturlig høringsinstans i saker som omhander næringen.
Det første møtet er alleredet holdt i
Mandal. En engasjert ordfører Alf Erik
Andersen fortalte om havneutbygging og
om veier med «flaskehalser». Andersen
kunne også fortelle at nettopp Mandal
blir et viktig område for tømmer i distriktet.
Ønsker du at NLF skal besøke din
bedrift? Ta kontakt – så tar vi med oss det
politiske miljøet.

Mangel på lærlingplasser
Ønsker flere lærlingplasser
– og du kan bidra!
Mange gjør en god jobb for å sikre rekruttering
til sjåføryrket. I det siste har vi hatt flere møte
med opplæringskontorene i Rogaland og i Agder
– og med skoler i Haugesund og i Sauda. Felles
for alle er at de trenger lærlingeplasser.
Allerede i andre klasse på skolen skal elevene ha utplassering. Fremgangsmåten er
forskjellig fra lærested til lærested, men flere
har utplassering én dag i uken.
Elevene er ute i bedriftene uten ansettelse
og for bedriftene er forpliktelsene ved å ta imot

lærlinger små. Rekruttering er viktig for å sikre
tilgang til norske yrkessjåfører i tiden fremover
og for å sikre en solid utdannele. Har du plass
til lærlinger i din bedrift hører vi svært gjerne
fra deg. I såfall kan du sende en mail til
rr@lastebil.no.

Årsmøte i
Rogaland, Austog Vest-Agder
Den 18. mars har vi igjen felles
årsmøte for Rogaland og for Austog Vest-Agder. I tillegg til årsmøtet
blir det en liten messe og festmiddag.
Flere stortingsrepresentanter har
meldt sin ankomst til årsmøtet.

Medlemsmøte
Vest-Agder
10. februar kl. 18.30 på
Kjøpmannsgården i Mandal
Medlemsmøte med fylkessammenslåing på agendaen
NLF Vest-Agder gjennomfører
medlemsmøte for Mandal & Lister
og Vest-Agder distrikt øst på Kjøpmannsgården i Mandal 10. februar
kl. 18.30. Det blir diskusjon om en
eventuell fylkessammenslåing. En
sentral stortingsrepresentant innen
samferdsel kommer også, og det blir
servert mat.
Påmelding til 907 73 207
innen 5. februar.
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REGION 5
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE
OG MØRE OG ROMSDAL

TERJE VISNES: fra Visnes Transport AS stilte med bil. (Foto: Dagrunn Krakeli)

VENNER
PÅ VEIEN
I desember besøkte NLF klasse
1A og 1B ved Eide barneskole.
Tekst: DAGRUNN KRAKELI dagrunn@transportbransjen.no
ENGASJERTE BARN: da NLF var på besøk i 1a og 1b på Eide barneskole. (Foto: Dagrunn Krakeli)

Venner på veien er alltid populært og
mange av elevene ved Eide barneskole
hadde sett frem til at NLF skulle komme
på besøk. Og det var en engasjert gjeng
med barn som møtte frem for å lære mer
om hvordan man oppfører seg når man
møter på lastebilen langs veien.

på veien for moro skyld, men var der for
å utføre et viktig samfunnsoppdrag.
– De er der for at vi skal ha det godt og
fordi vi skal få det vi trenger, sa en av barna når vi spurte hvorfor lastebilen var på
veien.

Engasjerte

– Viktig

Å få elevene i tale var ikke vanskelig. De
fleste hadde en far, en onkel eller en annen slektning som kjørte lastebil – og
flere hadde allerede bestemt seg for at de
skulle bli lastebilsjåfører når de ble store.
De fleste visste også at lastebilen ikke var
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Venner på veien handler om sikkerhet og
om barns møter med lastebilen. Vi diskuterte hvor viktig det var med sikkerhetsbelter og med refleks. Ute fikk de klatre
opp i førerhuset og mange ble overraskede over hvor langt unna klassekameratene

måtte stå før man fikk øye på dem fra
sjåførens plass og hvor store blindsoner
det var rundt lastebilen.
Alle fikk også prøve å krysse veien foran lastebilen, men ikke uten først å vinke
til sjåføren og vente til han vinket tilbake.
– Venner på veien er viktig, og jeg stiller gjerne opp igjen. Arrangement som
dette er viktige å være med på fordi det
kan forhindre ulykker, sa Terje Visnes fra
Visnes Transport AS.
Også lærerne var fornøyde med opplegget og ønsket besøk i flere klasser.

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

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

Kontakt din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.
Region

Kontaktperson

Telefon

e-post

Oslo, Akershus og Østfold

Christin Enghaug

46 95 00 16

christin.enghaug@nordeafinans.no

Hedmark og Oppland

Kari Fritzvold Malones

91 63 10 95

kari.f.malones@nordeafinans.no

Buskerud, Vestfold og Telemark

Bård Røed Larsen

92 22 77 84

bard.roed.larsen@nordeafinans.no

Sørlandet

Preben Lønn

91 56 09 66

preben.lonn@nordeafinans.no

Rogaland

Jan-Erik Sliper

90 25 58 99

jan.erik.sliper@nordea.no

Hordaland, Sogn og Fjordane Sør

Gilbert Totland

92 89 68 65

gilbert.totland@nordeafinans.no

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Nord

Svein Helge Rafteseth

41 67 50 52

svein.helge.rafteseth@nordeafinans.no

Trøndelag

Tor Taksgaard

41 44 93 77

tor.taksgaard@nordeafinans.no

Trøndelag

Knut Byrkjeland

97 06 69 97

knut.byrkjeland@nordeafinans.no

Nord-Norge

Gunnar Carlsen

99 35 93 35

gunnar.carlsen@nordeafinans.no

Nord-Norge

Børge Klæboe

91 16 56 08

borge.klaboe@nordeafinans.no

nordeafinans.no

REGION 6
TRØNDELAG

Møte med
Statens vegvesen
på Steinkjer
Den 13. desember var vi i møte med SVV på Steinkjer. Vårt fokus var vintervedlikehold. Vi tok for oss
en rekke forhold som ikke kan sies å være tilfredsstillende. Flere av sakene har blitt tatt opp tidligere, uten at vi ser resultater av det. Vår påstand er at
SVV, som byggherre, ikke er tøff nok med entreprenørene. Når vi gang etter gang dokumenterer avvik
så er det all grunn til å tro at entreprenøren gjør som
han vil. Dette bekreftes også i samtaler med brøyterne som ønsker å gjøre en best mulig jobb ute på
veien. Selv om det noen plasser fungerer bra, så er
det etter vår mening for mange systemfeil til at vi
kan si oss fornøyd med situasjonen.
Videre fikk vi en orientering om neste års budsjetter og tiltak i fylket. Det er gledelig at man får
en økning i budsjettet på 400 millioner kroner.

Regionårsmøte
18. mars
Denne gangen vil vi prøve med et nytt opplegg for å
skape en sosial møteplass i tillegg til et ordinært
årsmøte. Scandic Nidelven blir stedet for selve
årsmøtet, mens vi på kvelden legger opp til at de
som ønsker det, kan møtes på Rockheim. Rockheim
ligger i gangavstand fra Nidelven og det kan være
en fin liten spasertur etter en hel dag i møterommet. Her vil vi å bruke et par timer rundt på museet
før vi ender opp i øverste etasje med en fantastisk
utsikt over fjorden hvor vi skal nyte en bedre middag. Hva kvelden videre bringer er ikke godt å si,
men vi har sørget for å få gunstige priser for de som
ønsker overnatting. Det vil komme egen informasjon
om program og påmelding/booking.

Årsmøter
25/1
26/1
29/1
30/1
31/1
1/2
6/2
7/2
8/2
9/2
13/2
14/2
24/2
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Frosta og Åsen
Distrikt 2 og 3, Steinkjer,
Verdal, Levanger og omegn
Distrikt 4, Røyrvik
Ytre Namdal
Midtre Namdal
Fosen
Hemne og Vinje
Selbu og Tydal
Gauldal og Oppdal
Orkladal
Nedre Gauldal
Trondhjem
Røros
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Godt nytt år

ET SPENNENDE 2017
Tekst: ROAR MELUM rmv@lastebil.no

Stortingsvalget er den store begivenheten i det som ser ut til å bli et spennende 2017. Vi skal jobbe tett opp mot våre
politikere gjennom valgkampen slik at vi
får klarhet i hvem som ivaretar våre
interesser på en best mulig måte. Nok en

gang skal vi gjennomføre en nasjonal
trafikktelling i juni, der vi for vår del vil
etablerer telleposter på to steder i regionen. Som tidligere blir det en på Berkåk,
mens den andre blir et sted langs E14. Vi
fortsetter også samarbeidet med NAV for
å rekruttere nye yrkessjåfører og det er
ekstra gledelig at vi utvider opplegget til
Nord-Trøndelag.

Styresamling og
medlemsmøte på Hitra
Helga 13. til 15. januar var det styresamling og medlemsmøte på Hitra, nærmere
bestemt på Ansnes Brygger. Foruten ordinært styremøte ble det gjennomført et
medlemsmøte der lokale medlemmer
deltok sammen med ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen (Ap) og varaordfører i Frøya kommune, Pål Terje
Bekken (Ap). Tema for møtet var felles
utfordringer med vei og trafikksikkerhet,
hvordan man skal bli hørt i et nytt og stort
Trøndelag og hva veksten i havbruksnæringen betyr for trafikksikkerheten.
Politikerne innledet med en grundig
orientering om dagens status både for Hitra og Frøya. Trafikksikkerheten sto sentralt og man er bekymret for at denne vil
forverres dersom man ikke møter veksten
med økte bevilgninger til investeringer,

MARKERING: Ekstra hyggelig var det at vi fikk overrakt
merke for 25 års medlemskap i NLF, til Kjell Børø. Det er
ikke ofte at vi har med 2 ordførere når slike overrekkelser
finner sted, men de stilte selvsagt opp for en respektert
aktør i regionens næringsliv. Fra venstre: Pål Terje Bekken,
Kjell Børø, Niklaus Haugrønning og Ole Laurits Haugen.

drift og vedlikehold av veiene. Engasjementet i møtet var stort og det var ikke
mangel på historier som bekreftet og underbygget politikernes bekymringer. Fra
møtet ble vi enige om en felles uttalelse der
vi krever et krafttak for våre fylkesveger.

Venner på veien
Den 6. desember var turen kommet til Tanem skole. Her ventet 112 spente elever fra 1., 2. og 3. klassetrinn. Vi fant tonen
relativt raskt da elevene stemte i med sangen Slalom av
Marcus og Martinus. Vi voksne slet nok med å henge med,
men morsomt var det. Med så mange elever var vi avhengig
av mange biler, noe som ordnet seg ved at Scania og Wist
Last & Buss stilte med 2 biler hver. Videre stilte Elvrum
Transport og Forset Grus. Alle var enige om at dette opplegget er svært nyttig for små og store. Det at man får sitte bak
rattet og sett blindsonene, sier mer enn tusen ord.

KJEMPEDAG: Det ble en kjempedag for elevene i Klæbu.
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VIKTIG MØTE MED NYE VEIER
STÅR PÅ: Viktig tilnærming fra engasjerte og ansvarlige ordførere. Alle skal
vite at de gjør en flott jobb for å få til samhandling med Nye Veier AS. Dette
er avgjørende for at vi skal lykkes med å få frem den samfunnsøkonomiske
nytten i prosjektet.

Den 6. januar hadde vi møte med
Nye Veier AS på Oppdal rådhus.
Det var Bygg vei no! som hadde tatt initiativ til møtet,
etter at Trondheimsveien kom dårlig ut hva gjelder
samfunnsøkonomisk nytte i den siste revideringen av
porteføljen til Nye Veier. Vi som har jobbet med prosjektet gjennom mange år har vanskelig for å forstå at
nytteverdien ikke er større. Derfor er det viktig at vi får
på plass en del avklaringer vedrørende beregningsgrunnlag og beregningsmodeller som Nye Veier har
benyttet seg av. Under møtet kom det klart frem at
tidsfaktoren vektes 75% i modellen som brukes. Forskjellen mellom 90 km/t og 110 km/t gir store
utslag på kostnytten. Det blir derfor viktig at vi
greier å «trimme» planene slik at vi får flest
mulig 110-soner. Her blir det avgjørende
med god samhandling mellom kommunene og Nye Veier.
Vi stilte også spørsmål om vektingen av næringstransporten og den
verdiskaping denne representerer.
Her er det nok ingen tvil om at
det er en del uklarheter rundt
nytteverdien som godstransporten utgjør. I tidligere beregninger har
vi beregnet gevinsten ved en ny vei
til nærmere
500 millioner kroner
årlig. De
siste
åre-

ne har økningen i godstransport på vei vært
8 % pr år, noe som ikke vil avta i fremtiden.
Det er også all grunn til å iverksette utbyggingen så fort som mulig med tanke på å
møte den forventede økningen vi får i
havnæringen. Med en mangedobling i produksjonen vil det få store
samfunnsøkonomiske konsekvenser dersom man ikke
evner å være i forkant med
infrastrukturen. Her vil
Trondheimsveien være
en avgjørende faktor,
ikke bare i et regionalt perspektiv,
men også i et
nasjonalt.

sjon
istribu
d
r
o
f
ilskap
port
M.KO b
gtrans
og lan

Effektiv.Distribusjon.

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

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

www.cargobull.com/no

For mer informasjon: +47 23 96 14 00

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

STORSTILT VEIÅPNING I ALTA
13. desember var det storstilt
åpning av en ny parsell av E6
vest for Alta.
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

Det har nærmest blitt en tradisjon å åpne
en ny veistrekning vest for Alta i desember. Den 21. desember 2014 åpnet Bård
Hoksrud brua over Kåfjord med tilhørende veistrekning, og den 13. desember
2016 åpnet statsminister Erna Solberg
strekningen mellom Møllnes og Halselv.
Den 13 kilometer lange strekningen
hadde en kostnadsramme på omlag 900
millioner kroner, men ble ferdigstilt 40
millioner kroner under rammen. Entreprenørene, Jan Opgård AS, Leonhard
Nilsen & Sønner AS, Odd Mathiesen AS
og Mesta, fikk også veien ferdig innenfor
tidsrammen.

– Krevende tid

Byggingen på strekningen mellom Halselv
og Møllnes startet ved årsskiftet
2013/2014. Siden den gang har trafikanter
og naboer til området måttet tåle både
støy, høy anleggstrafikk, redusert framkommelighet og hyppige vegstengninger.
– Det har nok vært en krevende hverdag
for mange, men heldigvis har folk vært
tålmodige med oss. Når vi bygger veg tett
på der folk bor og ferdes, blir det en del
plunder og heft mens det pågår. Men nå
ser vi resultatet, og vi er glade for endelig å
kunne åpne dette nye og flotte veganlegget, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

HØYTIDELIG: Statsminister Erna Solberg åpnet den nye veien. (Foto: Odd Hugo Pettersen)

Statsministeren på plass

Statsminister Erna Solberg var opptatt av
den økte trafikksikkerheten den nye veien
fører med seg, men oppfordret i sin åpningstale at man ikke øker farten bare
fordi veien er blitt bedre.
Etter åpningen var NLF invitert til
lunsj på Scandic hotell i Alta hvor vi også

benyttet anledningen til å ta ordet og gratulere med ny vei. Vi benyttet også muligheten til å minne om flere viktige
veiprosjekter som må på plass i Nasjonal
Transportplan.
NLF var representert med styremedlem i NLF Finnmark Viktor Andersen og
regionsjef Odd-Hugo Pedersen.

Medlemsmøte i Vadsø
NLF Finnmark inviterte til medlemsmøte i Vadsø
14. desember.
Fylkesleder Yngve B. Harila ønsket velkommen
til medlemsmøte i Vadsø. Trass i en travel førjulstid var oppmøtet bra.
Innledet møtet gjorde regionsjef Odd-Hugo
Pedersen, som orienterte om hva NLF jobber med
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sentralt og lokalt, mens Jens Olaf Ruud fra NLF
sentralt fortalte om trafikksikkerhetsprogrammet
«På riktig side». Samtidig informerte Ifs representant, Bjørn Ole Suhr, om NLFs medlemsfordeler i If.
Som en innledning til møtet besøkte vi Pleyms
Transport som valgte å melde seg inn i NLF. Vi
ønsker dem velkommen!

VADSØ: Fra møtet i Vadsø

REGION 7
NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK

Vedlikehold og fergeproblemer
Den varierende standarden på
vintervedliehold var hovedtema
da Region 7 møtte Statens
vegvesen til samarbeidsmøte.
Tekst og foto: ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

I kjent stil gjennomførte Region 7 samarbeidsmøte med Statens vegvesen i
midten av januar. Møtene som er en fast
tradisjon er en fin mulighet til å komme
med tilbakemeldinger om hva vi er fornøyde og ikke like fornøyde med.

Varierende kvalitet

Og i år var det spesielt den varierende
kvaliteten på vintervedlikehold som ble
diskutert. Spesielt på strekningen mellom Tromsø og Lofoten har vedlikeholdet haltet flere steder og Statens vegvesen har lovet å gjennomføre tiltak for å
bedre forholdende.

Stengte tuneller

Viktig er også tunelloppgraderingene i
Nordland, som har ført med seg stengninger og manuell dirigering. For yrkessjåførene har det ført til problemer med
blant annet å overholde kjøre- og hviletiden, og mange opplever det som

frustrerende å ikke slippe gjennom
tunellene på nattestid.
Fra NLF sin side ligger det en forventing om at Statens vegvesen i større grad
informerer bilistene gjennom tilstrekkelig varsling og skilting.

Vellykket medlemsmøte i Alta
Mange ville høre på NLF-advokat Robert Aksnes da han fortale om drift av transportbedrifter og
de juridiske utfordringene man kan komme opp i.
I tre timer satt en lydhør forsamling og lyttet il Aksnes, før markedsdirektør Kjell Olafsrud i NLF
informerte om NLFs mange medlemsfordeler. En av de store nyhetene var at Dekkmann starter en
ny franchise i Alta som skal drives av Dekknord.
Alv Ervik, nestleder i NLFs forbundsstyre, fortalte om forbundets arbeid, mens Yngve B. Harila
informerte om hva man jobbet med lokalt i NLF.
Vi ønsker også Thomassen Maskin velkommen som nytt NLF-medlem.

Nasjonalt fergekort

På møtet informerte også Statens vegvesen om det nasjonale fergekortet og om
innfasingen av AutoPass på fergene i
Nord. Samtidig ble de godkjente strekningene for Modul-vogntog gjennomgått og det ble også diskutert om det vil
være nødvendig å styrke vintervedlikeholdet på disse strekningene.

ROBERT AKSNES: foran en lydhør forsamling.
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MINNEORD

Olaug Hamre
Første juledag 2016 kom det ei svært
trist melding om at Olaug Hamre var
død, kun 53 år gamal.
Ho kom heim frå ein flott ferietur
til USA med familien sin i august. Kort
tid etter heimkomsten fekk ho konstatert kreft.
Olaug set verkeleg spor etter seg. Ho var av den
blide, positive og hjelpsame typen, og det var aldri nei
i hennar munn når nokon bad om hjelp.
Samstundes var ho opptatt av familie, hus og heim
der det bugna av blomar rundt henne.

I tillegg til å vera svært aktiv i diverse lag og organisasjonar i heimbygda Voss, dreiv ho i lag med mannen sin, John Erling Bjørke, Voss Bilberging. Dei berga
alt frå laushundar til dei tyngste vogntog.
Voss Bilberging vart starta opp i 1987 og Olaug kom
aktivt med der kort etter at ho traff mannen sin i 1988.
Dei overtok heile ansvaret for Voss Bilberging i
2001/2002.
Då NLF ville ha bergingsselskap for tunge køyretøy
med i organisasjonen, vart Olaug engasjert i NLF
si ressursgruppe for tungberging.

Ho arbeidde ivrig for at landet sine tungbergarar
skulle stå saman under NLF sin paraply.
Me er mange som har eit stort sakn etter Olaug
Hamre, det er flotte og gode minner etter henne.
Våre varmaste tankar går til mannen John Erling,
sonen Ola og den øvrige familien.
Me lyser fred over minnet ditt Olaug.

lem. Han var i styret i NLF Aust-Agder og var veldig
aktiv allerede fra 70-tallet. Basse var også leder av
Arendal lokalforening.
På 80-tallet var han leder av LUT-utvalget og ble
også valgt til formann i NLF Aust-Agder på 80-tallet.
Han ledet og strukturerte arbeidet på et forbilledlig
vis, og var et naturtalent og en meget dyktig organisasjonsmann. Med sin kompetanse, sine gode personlige egenskaper og sin utrolige kontaktflate hevet han
standarden på fylkesorganisasjonen flere hakk.
Han var også politisk engasjert gjennom flere år i
kommunepolitikken.
Basse var også med å starte, i en periode var han
også leder av, Norsk Veteran sjåførforening.
Etter noen år gikk han til Transportservice og der-

etter Skips-sped hos Gunnar Glesåen. Deretter gikk
han tilbake til Arendal og DFDS transport. Mens han
hadde biler selv var han også bilmegler på Lastebilsentralen.
De siste yrkesaktive årene arbeidet han hos CECT
Oil Field service. Der hadde han ansvar for bemanning
offshore.
Våre tanker i en vanskelig tid går til hans nærmeste familie kone Oddveig og døtrene Elin og Åse med
familier.
Vi lyser fred over hans gode minne.

Torgils Rogne
Fylkesleiar NLF avd. Hordaland

Carl Axel (Basse) Norén
Alle NLF-ere lokalt og nasjonalt mottok det triste budskap om Carl Axel
Noréns bortgang den 15.12.2016.
Basse ble 74 år.
Basse fikk transport inn med
morsmelken. Bestefaren startet det som ble ADS
(Arendal Dampskibs Selskap) og faren var også aktiv
i yrket.
Etter avsluttet militærtjeneste i 1963, startet
Basse opp som ansatt for faren med internasjonal
transport. Senere startet han opp eget firma mot
slutten av 60-tallet. Basse startet da Norén Intrans.
Selskapet vokste raskt, og han hadde flere biler som
gikk på nasjonal og internasjonal transport.
Helt fra starten av sin karriere var han NLF-med-

Med vennlig hilsen NLF Aust-Agder,
Kåre Myrvang og Arnfinn Thorbjørnsen

JUBILANTER

FØDSELSDAGER I FEBRUAR
85 år
1. Einar Kløverød, 3748 Siljan
9. Bernhard Hansen, 4560 Vanse

80 år
11. Erling Flasnes, 7820 Spillum
17. Håkon Skudal, 1526 Moss

75 år
6. Reidar Andersen, 4700 Vennesla
19. Steinar Arntsen, 8226 Straumen

70 år
3. Steinar J. Solberg, 4689 Kristiansand
10. Morten Aafoss, 3660 Rjukan
12. Arne Petter Kvinlaug, 4596 Eiken
24. Karsten Fossbråten, 1930 Aurskog
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65 år

55 år

5. Jan Fr. Holten, 9514 Alta
8. Ivar Hansen, 2260 Kirkenær
8. Anders Grønstad, 5590 Etne
14. Oddbjørn Kristensen, 7777 Nord-Statland
22. Arne Langseth, 6300 Åndalsnes
25. Torbjørn Solheim, 3158 Andebu

2. Knut Ulberg, 3350 Prestfoss
10. Espen Dahl, 9007 Tromsø
14. Per Amund Rennesund, 3739 Skien
16. Helge Erik Wik, 3830 Ulefoss
21. Nils Kristian Saltveit, 4260 Torvastad
28. Øystein Myrtveit, 5936 Manger

60 år

9. Tommy Buan, 2743 Harestua
9. Ole Petter Lomnes, 1900 Fetsund
17. Hans Erik Molstad, 2316 Hamar
20. Bjørn Magne Ler, 7228 Kvål
25. Kjell Erik Kopseng, 3358 Nedre Eggedal

2. Pål Iver Skogvold, 8514 Narvik
2. Otto Hansen, 4865 Åmli
2. Tor Vidar Frydenlund, 2040 Kløfta
2. Ulf Erik Opsahl Linnerud, 4519 Holum
4. Frank Olsen, 3269 Larvik
7. Marton Jakobsen, 4294 Kopervik
11. Bent Olav Wigdal, 3370 Vikersund
17. Thor-Arne Kristensen, 2214 Kongsvinger
20. Tor Olav Halse, 6723 Svelgen

50 år

45 år
6. Kristian Wangen, 1385 Asker
9. Andre Lernæs, 7074 Spongedal
11. Paul O. Raade, 3520 Jevnaker

17. Nils Hovland, 3370 Vikersund
27. Einar Markhus, 5596 Markhus

40 år
9. Rolf Morten Schøne, 3270 Larvik
11. Jan N. Josefsen, 9162 Sørstraumen
15. Cheryl Whitmore, 5307 Ask
21. Kenneth Bjørkedal, 6155 Ørsta
21. Glenn Kåre Sanna, 3175 Ramnes
21. Kjetil Thorsen, 2383 Brumunddal

35 år
5. Øystein Flage, 9517 Alta
6. Knut Martin Holmen, 1747 Skjeberg

JUBILANTER

20.02

07.02

03.02

50

60

70

BJØRN MAGNE LER, 7228 KVÅL
Birger startet sjåførkarrieren i 1987 hvor han kjørte byggevarer med kranbil. I dag har han en kranbil og hans
store fritidsinteresse er båt.

MARTON JAKOBSEN, 4270 ÅKREHAMN
Marton Jakobsen fra Åkrehamn begynte å kjøre kranbiler i 1982. I dag har han ti biler og driften er konsentrert om
kran og brakkekjøring.

STEINAR JOHAN SOLBERG, 4635 KRISTIANSAND
Etter tolv år på veien sattes Steinar Johan Solberg seg på kontoret. Der sitter han fortsatt og er daglig leder med 18 ansatte
i H. K. Solberg. Selve kjøringen startet han med i 1965 og da som langtransportsjåfør.

I dag har selskapet 10 vogntog som går over hele Europa med blant annet flyttegods, i tillegg til en distribusjonsbil som går
lokalt. NLF-anene er solide. H. K. Solberg har vært NLF-medlem i 80 år og Steinar Johan Solberg har vært aktivt medlem i
52 år og medlem av fylkesstyret i 40 år.
Men alt er ikke bare bil. Solberg trives godt på sjøen og er glad i fiske. I tillegg bruker han hytta i Blindleia utenfor Lillesand hyppig.

10.02

70

MORTEN AAFOSS, 3660 RJUKAN

70

ARNE PETTER KVINLAUG, 4589 EIKEN

80

ERLING FLASNES, 7820 SPILLUM

I dag kan Morten Aafoss fra Rjukan se tilbake på nesten 50 år i transportyrket – og fortsatt er han å finne på veien der han i dag stort
sett kjører betong. Eget løyve fikk Morten i 1973, men kjøringen begynte han med allerede i 1966. Morten Aafoss har kjørt langtransport i
utlandet i tillegg til tipp og betong her hjemme. I 1999 solgte han firmaet han hadde bygget opp. På 70- og 80-tallet var han aktiv i
NLFs lokallag. På fritiden er det også bil som gjelder. Han passer godt på sin Rolls-Royce og på sine veteranlastebiler, i tillegg til at han
liker å være på farten i inn- og utland.

12.02

Med en Mercedes-Benz 1413 tippbil begynte Arne Petter Kvinlaug sin karriere bak rattet i 1965. Siden da har det gått slag i slag
og i dag har han syv vogntog med kran.

11.02

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.
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FYLKESAVDELINGER

FORBUNDSSTYRET

Tore Velten
Forbundsleder

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

Alv Ervik

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

Harry Nilsen

Styremedlem, Region 1
Sørum Transport AS
Mobil: 90 82 80 29
E-post: post@sorumtransport.no

Bjørn Ivar
Gunhildgard

Styremedlem, Region 2
Fjellvang Transport AS
Mobil: 900 35 440
E-post: big@lastebil.no

Heidi Dahl

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

REGION 1

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
Nestleder Nicolai Jakhelln
Jakhelln AS
Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 99 30
Mobil: 97 55 58 00
E-post: snj@jakhelln.as
Nestleder Kjell Roar Nygård
Villaveien 7, 1940 Bjørkelangen
Telefon: 63 85 51 49
Mobil: 98 28 48 97
E-post: dagligleder@bsf.nu

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 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 Homlund
Geir A. Mo

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

91 38 03 85
97 55 58 00
95 10 13 20
92 85 78 76
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

Oppland

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

Buskerud

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

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

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

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

Møre og
Romsdal

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

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

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

Terje Alnes
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

Vestfold

John Ove Villung
Marit Lund

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

93 40 97 70
91 68 49 84

NordTrøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 02
99 21 71 15

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

Nordland

Steinar Ernestussen
Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg

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

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

rita@bendiks-transport.no
e-stel@online.no

91 87 91 00
41 50 72 00

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

Aust-Agder Robert Birkeland
Ellef Steller

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Navn

Psykologvakten

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

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

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

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

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse:
Telefon:

Mobil:

Postnr.:

Poststed:

Telefaks:

E-post:

Eier/daglig leder:

Fødselsdato:

Type transport:

Antall lastebiler:

Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted:

Dato:

Underskrift:

VERVET AV
Navn:

Medlemsnr.:

Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.
Ditt medlemskap trer i kraft så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.
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PRØV VÅR
FROKOSTPAKKE
Hver dag frem til kl. 11.00

Møt29
en
vinner
,-

+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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