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Godsmengden per lastebil over grensen minker: – Et tydelig tegn på at
utbredelsen av ulovlig kabotasjekjøring er langt større enn tidligere antatt,
sier Geir A. Mo. Side 30
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VISER IKKE HELE BILDET

KOM OG OPPLEV ET STORT UTVALG AV produktene i porteføljen til Volvo Maskin AS
og Volvo Trucks i perfekte omgivelser på Hovinmoen grustak ved Gardermoen.
Arrangementet er åpent for alle!
NB! For prøvekjøring av lastebil er det påkrevet med førerkort kl. C.

VOLVO MASKIN AS & Volvo TRUCKS
Annonse-Oppslag-Anleggsdager2017.indd 1

Vi ser frem til å treffe deg på Hovinmoen i mai!
Fredag 5. mai fra kl 10.00
Lørdag 6. mai fra kl 10.00
Mer informasjon om kjøretøy:
VOLVOTRUCKS.NO/ANLEGGSDAGER

24.03.2017 09.48.46
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Vi som arbeider tett på den norske transportnæringen blir alltid like i
stuss når Statens vegvesen lanserer en ny kontrollstatistikk. Dette
NLF har
henger ikke på greip, tenker vi. Enda verre blir det når enkeltpersoner
gått
metodisk
i Vegvesenet går ut i media og driver med direkte uthenging av den
til verks og kartlagt
norske transportbransjen, med utsagn som «norske sjåfører er verre
de faktiske forenn utlendingene».
Derfor har NLF nå gått metodisk til verks og kartlagt de faktiske
holdene. Kart og
forholdene. Vi har gått i dybden i kontrollstatistikkene, deltatt på
terreng stemmer
tungbilkontroller og snakket med folk på innsiden. Og det tok ikke lang
ikke overens.
tid før vi skjønte at kart og terreng ikke stemmer overens. NLFs avsløringer er trist lesning. Trist for transportnæringen og trist for de
erfarne inspektørene i Statens vegvesen som opplever at innsatsen deres ikke reflekteres i
kontrollstatistikkene.
Når Vegvesenet utfører en storbilkontroll er målet å stoppe trafikkfarlige kjøretøy og sjåfører.
Få verstingene bort fra veien. Denne prioriteringen dikterer også hvordan hver enkelt inspektør
utfører sitt arbeid. Han eller hun baserer seg på erfaring når de vurderer kjøretøyene som ruller
inn på kontrollplassen. Ser lastebilen lurvete ut? Høres det ut som bremsene spiller på siste vers?
Er det en gjenganger som har blitt kontrollert tidligere - og hvordan sto det i så fall til forrige gang?
Inspektøren benytter alle sansene for å plukke ut verstingene. På toppen av dette stilles et stadig
større arsenal av teknologiske hjelpemidler til rådighet, som ytterligere bidrar til å luke dem ut.
Paradoksalt nok fører den kontinuerlig forbedrede seleksjonsprosessen til et økende statistisk
problem. Mens de useriøse og trafikkfarlige aktørene stoppes oftere, blir de ryddige aktørene i
større grad utelatt fra statistikkene. Men det betyr på ingen måte at de ikke kontrolleres.
Enkelt sagt kan vi dele inn tungbilkontrollen i A-, B- og C-kontroller. Hvilken av disse inspektøren utfører, avhenger av teknologisk utvelgelse, totalinntrykk og magefølelse. A-kontrollen
er en rask sjekk av vekter, dekk, utstyr, bremser og dokumenter - en kontroll som erfarne inspektører utfører på et par minutter. B-kontrollen er en grundigere sjekk av de samme parameterne,
i tillegg til kontroll av bombrikke og utskrift av kjøre- og hviletid. Til sist har vi C-kontrollen, som
er en full gjennomgang av samtlige sjekkpunkter. Til tross for at både A-, B- og C-kontrollene sier
mye om tilstanden på det aktuelle kjøretøyet, er det kun den siste som oppfyller kriteriene for
tungbilkontroll og legges inn i databasene. A- og B-kontrollene kommer aldri allmennheten for
øret.
Så hva forteller egentlig statistikken oss? Jo, den sier noe om hvor gode Statens vegvesens
kontrollører er til å sile ut verstingene. Og kontrollørene har naturligvis bedre kjennskap til den
norske transportnæringen enn den utenlandske, og får derfor høyere treffprosent på feil og
mangler ved norske kjøretøy og sjåfører.
Statistikken fungerer altså ikke som et barometer på transportnæringen, som enkelte i både
myndighetene og media tilsynelatende tror. Og frem til inspektørene får anledning til å rapportere hvor mange kjøretøy som faktisk kontrolleres, vil vi kreve at Statens vegvesen skjerper sine
rutiner for bruk av statistisk materiale i eksterne uttalelser.
NLF-Magasinet vil i flere artikler fremover sette søkelyset på hvordan statistikk kan brukes til
å bevise det meste – også det stikk motsatte.
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Møt en
vinner
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#NextGenScania

#ScaniaFamilien

Møt en
vinner

AKTUELT & SMÅSTOFF

Kritiske
suksessfaktorer

STRØMLINJEFORMET: I den nye konseptbilen fra Volvo har man jobbet mye med å redusere luftmotstanden.
Samtidig har den fått en hybrid drivlinje. Foto: Volvo

Kan redusere CO2-utslippet med 30 prosent
Volvo har videreutviklet Volvo Concept truck
som ble vist tilbake i 2016. I tillegg til å redusere luftmotstanden, redusere vekten og
sørge for lavere rullemotstand har den nye
utgaven av konseptet nå også fått en hybrid
drivlinje.
– Vi ser en dreining i retning av fornybar
energi, og vi mener derfor at elektromobilitet
og hybridteknologi vil bli stadig viktigere, sier
Claes Nilson, administrerende direktør i Volvo
Trucks.
Drivlinjen i den nye bilen henter energi i
nedoverbakker som overstiger en helling på
en prosent og når føreren bremser. Den regenererte kraften lagres så i bilens batterier og
en elmotor brukes til å gi bilen kraft på flatt
underlag og i slake bakker.
Ifølge Volvo skal systemet kunne gi en
drivstoffbesparelse på mellom 5 og 10 prosent, samtidig som dieselmotoren kan være
avstengt i 30 prosent av kjøretiden. Batteri-

VIDEREUTVIKLET: Den nye konseptbilen er en
videreutvikling av Volvo Concept Truck fra 2016. Foto:
Volvo

kapasiteten på bilen er god nok til at den kan
kjøre i elektrisk modus i inntil en mil.
Nytt er også et oppgradert sjåførassistentsystem. I-See er spesialutviklet for den hybride drivlinjen og avleser den kommende topografien. På den måten beregner systemet den
optimale utnyttelsen av forbrenningsmotoren
og elmotoren.
Konseptbilen er basert på en Volvo FH med
en Volvos D13 Euro VI-motor.

App sikrer sporbarhet

En ny app utviklet ved universitetet i Lund,
skal gjøre transportkjeden mer synlig for
forbrukerne. Hensikten med appen er å ramme ulovlig kabotasje og å komme sosial
dumping til livs.
– Mange forbrukere i dag velger miljøvennlige produkter, men de har ingen
mulighet til å se hvordan varen transporteres og om transporten følger lover
og regler med hensyn til arbeidsmiljø og
bærekraft, sier professor i logistikk Henrik
Sternberg ved universitetet i Lund.
Appen, som kalles «Transparent Tran-
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sport» lar brukerne følge sin forsendelse
og vil på den måten se om varen transporteres uten bruk av sosial dumping
eller ved bruk av ulovlig kabotasje.
– Det må bli tydeligere hvilke selskaper
som holder seg til lover og regler og hvilke
som ikke gjør det. For transportselskaper
vil det i fremtiden bli enda viktigere å vise
forbrukerne at de følger lover og regler og
at de tar avstand fra sosial dumping. Jeg
tror faktisk at det er helt essensielt for at
de skal kunne overleve, sier Sternberg.

– Gjennom bedriftslederprogrammet gir
vi daglig ledelse i transportselskaper en
verktøykasse bestående av økt kunnskap
og oppmerksomhet rundt kritiske suksessfaktorer for lønnsomhet i bedriften, sier
Stig Lunde som er daglig leder i TK Lederskole.
Han mener det er en viktig investering i
bedriftens fremtid å delta på denne typen
kurs.
– Her lærer man blant annet om økonomistyring, internkontroll, anskaffelser,
rekruttering og ansettelser. I tillegg gir vi
deltakerne økt markedskunnskap og viktig
kunnskap om hvordan man leder menneskelige ressurser. På kurset tar vi opp temaer som vi mener er strategisk viktige
for å drive lovlig og lønnsomt.
I løpet av året skal TK Lederskole arrangere totalt tre bedriftslederprogram og to
trafikklederprogram. Kurskalenderen for
2017 finnes på lastebil.no.
VIKTIG: - Konkurransen i bransjen blir
stadig tøffere. Å øke
sin kompetanse
blir derfor stadig
viktigere for ledere
i moderne transportbedrifter,
sier Stig Lunde som er daglig leder i TK
Lederskole. Foto: Jan Harry Svendsen

Circle K åpnet
automatstasjon

AUTOMATSTASJON: I alt åtte pumper er tilgjengelige
på den nye automatstasjonen langs E39 ved Sande.
Foto: Circle K

En helt ny automatstasjon er åpnet langs
den nye E39 på Sande. Totalt har stasjonen åtte pumper og eget tankanlegg for
AdBlue. En ladestasjon for elbiler skal også
være på plass.
– Stasjonen har blitt fantastisk flott.
Jeg vil påstå at dette er Norges flotteste
truck-automat, og er utrolig glad for at vi
har fått dette til. Plasseringen er super, sier
salgssjef i Circle K, Svein-Erik Svendsen til
Firda.

Mer gods via
Gøteborg

ELEKTRONISK HINDER: Mercedes-Benz er blant lastebilsprodusentene som har nødbrems dersom sensorer oppdager
myke trafikanter i blindsonen og bilen svinger. Foto: Mercedes-Benz

– Må ta seg bedre tid
Halvparten av alle ulykker med lastebil kunne
vært unngått dersom førerne hadde tatt seg tid
til å se seg rundt og i større grad konsentrert
seg om å kjøre bilen. Det viser en dybdeanalyse
av tretti ulykker med tungbil gjort av den danske havarikommisjonen for veitrafikkulykker.
En tredjedel av ulykkene som ble analysert
skjedde i by, hvor fotgjengere og syklister ble
påkjørt i forbindelse med høyresving, venstresving eller igangsetning. Typisk for alle ulykkene var at de skjedde i kompliserte situasjoner
og på grunn av at sjåføren ikke i stor nok grad
tok seg tid til å orientere seg. Mangelfull orientering var også en medvirkende årsak til ti av
de 21 ulykkene som skjedde utenfor byene. Her
førte uoppmerksomhet og trøtthet til at sjåføren rett og slett overså andre biler eller kjørte av
veien.
– Mangelfull orientering har vært hovedproblemet i de ulykkene vi har analysert i rapporten. Rundt halvparten av ulykkene kunne vært
unngått om sjåførene av lastebilen hadde tatt
seg tid til å se seg for og konsentrerte se om

LAVE FØRERHUS: - Lave
førerhus og elektroniske
hjelpemidler vil øke
trafikksikkerheten, men
vi er også avhengige av
at sjåførene øker
oppmerksomheten og tar
seg bedre tid i trafikken,
sier formann i den danske
havarikommisjonen,
Mette Fynbo. Foto:
Christoffer Askman

trafikken. I tillegg ser vi at lastebiler med lave
førerhus kunne redusert antallet påkjørsler av
blant annet gående og syklende i bytrafikk, sier
Mette Fynbo som er formann i den danske havarikommisjonen.
Hun mener også at førerassistenter vil kunne
redusere ulykkene ytterligere.
– Ser vi på våre tretti ulykker ville alene to
tekniske løsninger, nemlig automatisk nødbrems og fotgjengerdetektor, ha hindret 19
ulykker, sier Fynbo til den danske lastebilsorganisasjonen DTL.

Godsmengden i Gøteborg havn økte
med nesten tre millioner tonn i
2016. Størst vekst var det innen bil
og innen ulike energiråstoffer som
olje, gass, drivstoff og asfalt.
Totalt passerte 40,9 millioner
tonn gjennom havnen i Gøteborg i
2016.
Med 15 prosents økning var det
størst prosentvis vekst innen bil.
Økt eksport fra Volvo, men også økt
import av merkene Mazda, Renault
og Nissan, sørget for en økning
fra 214 000 kjøretøyer i 2015 til
246 000 i 2016.
Men selv om den totale godsmengden økte i Gøteborg var det
også nedgang i enkelte volumer.
Container hadde en nedgang på tre
prosent, mens anløp av cruiseskip
gikk tilbake 32 prosent. Også persontransporten gikk svakt tilbake.
Havnen i Gøteborg er den største
i Norden.

OVER 40 MILLIONER TONN: Selv om antall
containere hadde en svak nedgang i 2016,
kan havnen i Göteborg notere en vekst på
7 prosent i 216. Foto: Gøteborg havn

Ford mener droner er løsningen
I Fords fremtidsvisjon vil droner spille en viktig rolle. Bilgiganten tror nemlig at droner i
kombinasjon med selvkjørende varebiler blir løsningen på utfordringene man har med lokal
levering av post og pakker.
– Vi ønsker å skape nye løsninger som sparer folk for tid, penger og frustrasjon. Vi vil gjøre
byene enklere å komme seg rundt i, og bedre å leve i, sier Ken Washington som er sjef for
utvikling og teknologi i Ford Motor Company.
Dermed følger Ford i Mercedes-Benz sine fotspor. Også Mercedes har stor tro på at droner
kan være en del av løsningen for levering av pakker og post i by og bynære strøk.

TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no
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Enova:

Vil støtte elektriske lastebiler
Enova vil støtte bedrifter
som satser på utslippsfrie
laste- og varebiler.
JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no
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slaget velkommen – men tror ikke dette
er hele løsningen.
– Enova-støtten blir ett viktig verktøy
for å få fart i overgangen til utslippsfrie
nyttekjøretøy, men vi vil trenge flere. Her
har også lokalpolitikerne en viktig rolle,
sier Kari Asheim, fagansvarlig transport
i Zero.
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NLF-oblatene er på vei i
posten. Om du har betalt
medlemskapet.

POSITIV: Kari Asheim i Zero
ønsker Enova-støtten velkommen.
Foto: Zero

E
RG
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Oblater
på vei

FÅ: Utvalget av elektriske lastebiler er svært begrenset og de er kostbare. Målet med støtten er å gjøre elektriske eller
hydrogendrevne lastebiler mer attraktive. Foto: Enova

L

Elektrifisering står høyt på dagsordenen
når Enova nå innfører støtteordninger til
transportbedrifter som vil satse på elektriske- og hydrogedrevne vare- og lastebiler.
– Transport står for nærmere en tredjedel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å
kutte disse utslippene, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.
Derfor tilbyr Enova støtteordninger
der store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnaden ved å skaffe seg en elektrisk eller hydrogendrevet
lastebil – mens små og mellomstore bedrifter kan få dekket inntil 50 prosent.
Ifølge Enova er markedet for tyngre kjøretøyer umodent med få modeller i markedet. Det tror imidertid Enova at vil
endre seg, og at man fremover vil se flere
og flere produsenter komme med elektriske lastebiler. Derfor baserer Enova også
støtten på faktiske merkostnader, fremfor
fastsatte støttebeløp.
Miljøorgansiasjonen Zero, ønsker for-
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NLF-oblatene gjør mer enn å ta plass i
det ene hjørnet på frontruten i lastebilen eller i varebilen din. For mange er
oblatet også en bekreftelse på at de driver seriøst. NLF-oblatet er et merke for
kvalitet.
Og nettopp det er noe av hensikten
med oblatet, i følge Kjell Olafsrud som
er markedsdirektør i NLF.
– Det å være NLF-medlem er et kva-

Zero mener det er viktig å få i gang
markedet for ellastebiler.
– Det er viktig at det nå også settes
fart på utbygging av infrastruktur for
lading og for hydrogen, og at det offentlige planlegger en skikkelig koordinering av dette, sier Asheim.
For å få støtten fra Enova stiller
de krav til at prosjektet må føre til redusert eller konvertert energibruk tilsvarende omtrent 10 000 liter diesel i
året. Avhengig av driften tilsvarer det
omtrent ti lette varebiler eller ett tyngre
kjøretøy.

litetsstempel – benytt derfor muligheten til å vise dette ved å sette medlemsoblaten i frontruta. Da ser andre at
de har å gjøre med en seriøs transportbedrift, sier Olafsrud.
På baksiden av oblatet som vender
inn mot føreren er det inkludert en
rekke viktige telefonnumre. Her finner
du nummer til NLF, nødnummer til
politi, redningssentral og til ambulanse.
I tillegg finner du telefonnumre til
Tollvesnets tipstelefon og til Krimtips
hos Statens vegvesen.
Og dersom du syntes oblatet ikke er
nok – husk på at vi også har grillskilt
om du ønsker en enda sterkere
NLF-profil på din bil.

NORGES BESTE

STASJONSNETTVERK!

VÅRE LOKALE KONTAKTPERSONER
Navn

Sted

Mobil

Epost

Tommy Nygaard
Østfold/Akershus
Jon Haugstuen
Oslo
Per Åge Utengen Kristiansen Buskerud/Vestfold

913 01 333 tommy.nygaard@circlekeurope.com
958 76 808 jon.haugstuen@circlekeurope.com
905 61 717 perageutengen.kristiansen@circlekeurope.com

Tore Dystvold
Robin Kristoffersen
Morten Skretting
Svein-Erik Svendsen

Hedmark/ Oppland
Agder/ Telemark
Rogaland
Hordaland/Sogn og Fordane (Syd for Førde)

911 25 252
911 64 850
959 84 519
908 87 452

Svein Lystad
Håvard M. Johansen

Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane (Nord for Førde) 911 25 627 svein.lystad@circlekeurope.com
Sør Trøndelag/Hedmark Nord (t.o.m Alvdal)
952 89 437 havardmorten.johansen@circlekeurope.com

Tore Jenssen
Willy Andre Stiberg
Per Tore Nilsen

Nord Trøndelag/Nordland syd for Saltfjellet
Troms og Nordland (Nord)
Finnmark (Nordland midt)

tore.dystvold@circlekeurope.com
robin.kristoffersen@statoilfuelretail.com
morten.skretting@circlekeurope.com
svein-erik.svendsen@circlekeurope.com

901 34 625 tore.jenssen@circlekeurope.com
913 51 935 willyandre.stiberg@circlekeurope.com
913 62 013 pertore.nilsen@circlekeurope.com

NTP-forslag:

– Et svært godt
utgangspunkt
Regjeringen legger frem sitt NTP-forslag for 2018-2029
i disse dager.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Lekkasjer i forkant indikerer at det legges
opp til en bevilgning tett opp til den høyeste rammen foreslått av transportetatene.
– Her har NLFs primærsyn vunnet frem,
sier administrerende direktør Geir A. Mo.
– Dette er gledelig nytt for hele transportnæringen. Vi har understreket både i
høringssvar, debatter og samtaler med politikerne hvor viktig det er at høy ramme
blir innvilget. Nå kan vi altså med stor
sikkerhet si at dette blir tilfelle, forteller
Mo.
Han trekker spesielt frem E136 i Romsdal som en stor seier.

– Her har NLF vært på banen i en årrekke, både gjennom nasjonale møter og
høringer og ikke minst på lokalt plan gjennom NLFs fylkesavdeling i Møre og
Romsdal. De har virkelig stått på i lobbyarbeidet for å få dette på plass.

direktøren viktigheten av at prosjektene
ikke treneres.
– Det er viktig at prosjektene kommer i
gang så fort som mulig. Jo flere veier som
blir bygget i første NTP-runde mellom
2018-2024, jo bedre.

Må få fortgang

45 prosent til jernbane

I NLFs høringsinnspill til NTP-grunnlaget ble det trukket frem flere strekninger
som ble krevet prioritet. Blant disse var Rv.
19 gjennom Moss og E136 i Romsdalen,
som nå er bekreftet. Selv om dette er gode
nyheter, understreker samtidig NLF-

Erna Solberg har uttalt at hele 45 prosent
av bevilgningen på nærmere 1 000 milliarder kroner skal gå til jernbane. Dette
har fått noen til å lure på hvor mye som
da blir igjen til veiutbygging, men Mo
understreker at høy bevilgningsgrad til

Stamvei Øst – Vest:

Prioriterer
næringstransport
Regjeringens planer for
stamvei mellom øst og vest
er klar. Næringstrafikken
skal gå over RV52 Hemsedalsfjellet, mens personbilog turisttrafikk skal gå over
RV7 Hardangervidda.
12
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Til tross for få konkrete detaljer kunne Høyres parlamentariske leder Trond
Helleland fortelle at Rv 52 Hemsedal
skal være hovedveiforbindelse for
næringstransport på en pressekonferanse nylig.
Her skal det legges vekt på å få tra-

HEMSEDALSFJELLET: skal benyttes som hovedveiforbindelse for næringstransport i neste NTP-periode. Samtidig
skal E16 vintersikres. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

fikken bort fra Hemsedal sentrum å få
opp fart og vinterregularitet.
– Dette gjør at vi forventer en forpliktende finansieringsplan når den

Nye fylkesledere:

Ønsker velkommen
– Vi setter stor pris på den jobben fylkeslederne gjør
og har gjort, og ønsker samtidig de nye fylkeslederne
velkommen.
0

ILLUSTRASJONSFOTO: Stein Inge Stølen.

jernbane også kommer lastebileierne til
gode.
– Et løft innen jernbaneinfrastruktur er
sårt trengende. Dette vil minske trafikkmengdene på veiene og gi økt overføring
av langtransportgods fra vei til bane. Da
vil forhåpentlig noe av den grensekryssende vogntogtransporten forsvinne. Denne
andelen utføres i dag primært av utenlandske transportører, forteller NLFdirektøren.

endelige NTP-en legges frem 7. april,
sier administrerende direktør i NLF,
Geir A. Mo.
Samtidig skal Rv 7 Hardangervidda
utvikles som hovedveiforbindelse for
persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og
med hensyn til villreinproblematikken.
E16 beholdes som en vintersikker
avlastningsvei når andre overganger
er stengt, samt for å betjene de områdene som den betjener i dag.
– Det viktigste er at Ketil SolvikOlsen har vunnet kampen om Hemsedalsfjellet. Dette er godt nytt for
næringstransporten, sier Mo.

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Forbundsleder i NLF, Tore Velten, er
stolt av jobben som gjøres ute i regionene og i fylkene. – Det er et svært
viktig arbeid som er gjort av de avtroppende fylkeslederne og et svært
viktig stykke arbeid som nå ligger
foran de som er valgt som nye fylkesledere. Vi setter stor pris på at de tar
på seg oppgaven og at de ønsker å
dedikere tid til å jobbe med NLFs
saker, sier Velten.
I alt fire nye fylkesledere er på plass.
Fra Telemark har Ragnhild G. Berg
kommet inn, mens Gunni Kverndal
Amundal tar stafettpinnen videre i

Trøndelag. I Oslo og Akershus rykker
den tidligere nestlederen, Nikolai
Jakhelln, opp som leder – mens Rita
Birkeland, som tidligere var leder i
Aust-Agder nå leder Agder som ble
slått sammen.
– I et felles årsmøte for NLF Agder,
som består av tidligere NLF AustAgder og NLF Vest-Agder, ble det
dannet ett nytt styre med Rita Birkeland i spissen, sier regionssjef i Region
4, Reidar Retterholt.
– Dette sikrer en mer effektiv drift,
økt oppmerksomhet rundt på de viktige
sakene og at man drar i samme retning.

De nye fylkeslederne:
Ragnhild G.
Berg, Telemark.
Hun har vært
N LF-med lem
siden 1999 og leder Tipp Frakt
AS i Porsgrunn.
Hun har vært
medlem av fylkesstyret siden 2006 og
ble fire år senere styrets nesteleder.

Gunni
Kverndal
Amundsen,
Trøndelag.
Gunni har vært
med i fylkesstyret i Sør-Tøndelag
siden
2009 og deretter i regionsstyret for
Trøndelag. Det siste året har hun vært
nestleder før hun nå ble valgt til leder.
Hun leder også Fosen Lastebileierforening.

Rita E.
Birkeland,
Agder.
Har vært aktiv
med i Bendiks
Transport AS
siden 1994, og
har vært aktiv i
NLFs arbeid siden slutten av 80-tallet.
Leder av NLF Aust-Agder siden 2011
og nå valgt inn som ny leder for NLF
Agder som ble dannet på årsmøtet nå
på senvinteren.

Nicolai
Jakhelln, Oslo
og Akershus.
Nicolai Jakhelln
driver en variert
næringsv irksomhet. Han er
involvert
i
gårdsdrift, entreprenørdrift og drift av
lastebiler. Den brede forretningsmessige kunnskapen blir nyttig som leder
av NLF Oslo og Akershus.
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Selvkjørende transport:

For få år siden var dette
science fiction. I dag er
allerede teknologien klar,
og nå diskuterer norske
eksperter hvordan hverdagen med selvkjørende
biler skal bli.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Planlegges i Norge
Året er 2030. Trafikkmengdene har på samme måte. De selvkjørende hydrosunket med over 70 prosent etter at selv- gendrevne lastebilene tar seg frem til loskjørende biler ble tilgjengelig for all- sestedet og rygger inntil lasterampene
mennheten. Det er ikke lenger vanlig å helt på egen hånd. Deretter losses de av
eie biler; de fleste tilhører
lagerarbeiderne før de
flåter hvor brukerne tegkjører videre til neste
ner abonnement og betastopp.
ler en liten månedssum.
Lastebileierne har
Etter hvert som
Når du skal reise fra A til
fortsatt like mange anB plotter du bare inn rusatte i bedriftene, men
kjøretøy i større grad
ten i en skytjeneste, som
sjåførene finnes ikke
kjører seg selv, vil det
beregner det beste altermer. De fleste har fått
bli et økt fokus på hvor
nativet for deg. Noen minye oppgaver og driver
nutter senere står et kjømed vedlikehold og
effektivt vi organiserer
retøy klart utenfor. Du
trafikkstyring av de
transporten.
setter deg inn, lener deg
selvkjørende kjøretøytilbake og leser nettaviseflåtene. Den nye hverTrond Hovland
ne på mobilen mens bilen
dagen har skapt mange
tar deg dit du vil.
nye behov som igjen
skaper arbeidsplasser.
Nye oppgaver
Det forekommer ikke lenger dødsfall
Transportkjøperne bestiller fraktoppdrag på norske veier. Kjøre- og hviletid er ikke

14
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lenger et tema. Fordi personbiltrafikken
har minket betraktelig er køer bare et
vondt minne. Veiene tilhører nå i stor
grad nyttetransporten, som takler de
økende godsmengdene på glimrende vis.
Alt takket være selvkjørende kjøretøy.
Science fiction? Det tror ikke ekspertene.

Regelverket er på plass

Over hele Europa arbeides det nå iherdig
med å ferdigstille et juridisk rammeverk
som muliggjør testing og etter hvert permanent drift av selvkjørende kjøretøy på
offentlig vei. Norge er et av mange land
som nå har åpnet for dette; det betyr i
praksis at du snart vil kunne møte en
førerløs bil ute på norsk vei.
I Sverige skal 100 «vanlige» familier
teste selvkjørende Volvoer over en lengre
tidsperiode det kommende året. Og i
Frankrike er det utarbeidet en nasjonal
plan som tar sikte på å gjøre rimelige selv-

FRA TEORI TIL FAKTA:
Daglig leder i ITS
Norge, Trond
Hovland, koordinerer
arbeidet med
informasjonsutveksling knyttet
til selvkjørende
kjøretøy i Norge.

FREMSYNT: Silvija
Ceres i Polyteknisk
Forening benytter
begrepet «Mobility
as a service» når
hun beskriver
fremtiden.

t ALLEREDE EN REALITET: Ekspertene diskuterer ikke lenger hvorvidt selvkjørende biler er mulig i Norge. De snakker
derimot om hvordan hverdagen med disse bilene skal bli.

kjørende biler tilgjengelig på markedet
allerede i 2020.

Bedre utnyttelse

– Allerede i dag inneholder en gjennomsnittlig bil flere datakoder enn et F-35
jagerfly. Dette antallet kommer til å tredobles etter hvert som biler blir mer
intelligente og kommuniserer med andre
kjøretøy, forteller Silvija Seres, president
i Polyteknisk Forening. Hun forkynner
budskapet «Mobility as a Service» mobilitet som en tjeneste. Det er akkurat
dette ekspertene spår for fremtiden; at
både person- og godstransport ikke lenger ses på som tjenester utført av nisjeaktører direkte mot kundene. I stedet vil
utviklingen innen teknologi og informasjonsdeling føre med seg en naturlig overgang til overordnede skytjenester, som
koordinerer alt transportarbeid i en
større sammenheng. På den måten kan
hvert kjøretøy utnyttes maksimalt, og
tomkjøring blir i stadig større grad en
saga blott. Både den som eier kjøretøyet,
den som kjøper tjenesten, trafikken,
infrastrukturen og miljøet vil tjene på
denne utviklingen.

– De tøffeste testene vil skje i Norge
Fremtidens biler skal være selvkjørende. Men for at dette skal
skje på en trygg måte også under tøffe vær- og føreforhold, må
teknologien testes grundig. Og akkurat her spiller Norge en
viktig rolle.
Etter hvert som selvkjørende biler tar steget ut av fantasien og inn i virkeligheten, er det
en rekke praktiske utfordringer som melder seg. Noen av disse er typisk norske problemstillinger: Vær, føre og tunneler. Og akkurat derfor vil tilbakemeldinger fra norske tester
med selvkjørende biler bli spesielt verdifulle.
– Vi kan ikke samle inn data om motorveikjøring og ferdsel i høye hastigheter på lik
linje med for eksempel Tyskland. Men vi vil på den andre siden etter hvert sitte på et
svært unikt erfaringsgrunnlag som vil komme hele bilverdenen til gode, forteller Trond
Hovland, daglig leder i ITS Norge.
– Selvkjørende biler er bare en liten del av det større bildet vi kaller «mobilitet som
en tjeneste». Etter hvert som kjøretøy i større grad kjører seg selv, vil det i større grad
fokuseres på hvor effektivt vi organiserer transporten. Kjøretøy og passasjerer vil kommunisere med hverandre i større grad enn i dag.
Flere norske selskaper er allerede i gang med testing av såkalte autonome transportløsninger. I første omgang er det snakk om kjøretøy til bruk på lukkede områder, som
brøyting av flyplasser, shuttle-busser og lignende. Men nå som de juridiske slusene har
åpnet seg, vil innsatsen fra 2017 bli betraktelig intensivert.
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Bama Logistikk:

– Grønnest
i klassen
Hos Bama Logistikk har det grønne skiftet kommet for
alvor. På riktig side-bedriften tar mål av seg å bli den mest
miljøvennlige transportøren i Norge.
0
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Ti helt nye Scania NextGen suser oppover E18 i kolonne. Bilene skal gå i trafikk for Bama Logistikk AS og er en del
av miljøsatsningen til bedriften som for
alvor begynte å tenke miljø da de ble med
i NLFs På riktig side.

Vi kan ikke tvinge sjåførene til å tenke
miljø om ikke også vi i administrasjonen
gjør det, sier Bakken.

Bytter ut V8eren

For enkelte av sjåførene har tanken på å
gå fra en myk V8er til en svakere rekkeElbiler i administrasjonen
sekser vært en overgang de har måttet
Støtte fra Enova, Miljøfyrtårn og På rik- venne seg til. Men de nye trekkvognene
tig side. Bama Logistikk AS mener aler nye utvalgt, blant annet gjennom
vor når det kommer til miljø.
grundige analyser av kjøre– Vi er veldig opptatt av
mønster og kjøreruter.
å være så rene som mu– Det har vært viktig
lig. Disse nye bilene
for oss å velge rett bil
er blant de reneste
til rett type kjøring.
på
markedet.
Vi ligger typisk på
Økt fokus på miljø
Egentlig vurderte
mellom 35 til 45
gjør sjåførene bedre og det
vi å kjøpe forrige
tonn når vi er klaøker sikkerheten for alle som er
generasjon, men
re til å dra ut på
da vi så at disse
veien.
Sammen
på veien, samtidig som
hadde redusert formed Scania analydet reduserer forbruk
bruk på rundt tre
serte vi oss frem til
og utslipp.
prosent sammenlikhvilken kombinasjon
net med forrige generasom ville være den beste
sjon Scania trekkvogn var
for vårt bruk, forklarer
det ikke noe tvil om at vi skulle
Bakken.
ha disse bilene, sier eier av Bama TransResultatet ble fire nye R500 6x2 og
port AS Runar Bakken.
seks nye S500 6x2, med den nye 13-liters
Men de går lengre enn det. Også ad- rekkesekseren med 500 hk og 2550 Nm i
ministrasjonen tvinges til å tenke miljø.
dreiemoment. Den er koblet sammen
– Vi har kjøpt inn tre BMW i3 el-biler med Scanias Opticruise med eget
som skal gå som administrasjonsbiler. For øko-program og frikobling i tillegg til
oss er det viktig å tenke miljø i alle ledd. aksler med 2,69 i utveksling. Resultatet

16

NLF-MAGASINET 2017 • NR 2

KOLONNE: Ti helt nye Scania NextGen i kolonne langs E18
på vei mot Oslo. Alle bilene er utstyrt med den aller nyeste
rekkesekseren på 500 hestekrefter.
Foto: Jan Harry Svendsen

er en bil som er skreddersydd til å kunne
operere mest mulig bærekraftig.
– Jeg skal innrømme at jeg var litt skeptisk til resultatet, men etter en prøvetur
til Bergen med last var det tydelig at denne kombinasjonen var perfekt for vårt
bruk, forteller Bakken.

Sikrere for alle

Gjennom NLF-programmet På riktig
side har bedriften siden 2015 fokusert på
å kjøre bærekraftig.
– Bare på det første halvåret på vår kjøring på Østlandet reduserte vi forbruket
fra 3,9 til 3,5 liter per mil – og så langt
har den beste sjåføren vært helt nede i et
forbruk på 2,7 liter per mil. Det er slutt
på at sjåførene konkurrerer om hvem som
kjører med størst hastighet. Nå er konkurransen vridd til å dreie seg om å ha så
lite tomgangskjøring som mulig og å få
lavest mulig forbruk, forteller Jorunn
Landsverk. Hun har den daglige oversikten over hvordan sjåførene kjører.
Hun forteller at sjåførene har bedre arbeidsdager etter at de ble med i På riktig
side.

Dette er Bama
Logistikk:
• S elskap i Bama-konsernet. Bama
Logistikk har 100 prosent eierskap i
Sandvik transport AS og i Skovly Transport AS. De eier også 50 prosent av Kara
Transport AS.
• B ama Logistikk ble med i NLF-programmet På riktig side i 2015. Siden den gang
har forbruket og tomgangskjøringen
blitt kraftig redusert. I tillegg har antall
ulykker gått tilbake og sjåførene har
mindre stress i arbeidsdagen og bedret
arbeidsmiljø.
• B ama Logistikk har 41 lastebiler, alle er
Euro VI. Av disse er fire modulvogntog (25,25 meter). Selskapet har 100
thermotraller.
• K onsernomsetningen var på 220 millioner
kroner i 2016. Bama Logisitikk har totalt
75 ansatte, fordelt på 60 sjåfører og 15 i
administrasjonen.
• B ama Logistikk ble Miljøfyrtårnsertifisert
i januar i år og fikk i november 2016 også
støtte fra Enova for sitt arbeid med miljø.

– De kjører roligere. Det er mindre
stress og ulykkene reduseres, sier Landsverk.
– Samtidig har vi sjåfører som er langt
mer fokuserte på å kjøre bil. Skal man
kjøre økonomisk er det essensielt at man
hele tiden leser veien og trafikkbildet. Det
økte fokuset reduserer ikke bare skadene
på våre biler, det gjør også våre sjåfører
sikrere – noe som kommer alle som er på
veien til gode, skyter Bakken inn.

Enova-støtte
KOLONNE: Jorunn Landsverk og Runar Bakken i Bama
Logistikk har et mål om å bli grønnest i klassen.
Foto: Jan Harry Svendsen

I november fikk Bama Logistikk en million kroner i støtte fra Enova. Pengene er
øremerket til miljøtiltak.
– Med disse pengene skal vi senke

utslippene ytterligere. Vi har nå en egen
mann som jobber med dette. Samtidig får
sjåførene opplæring og kjøretrening slik
at de kan utnytte bilene enda bedre, sier
Landsverk.
– For oss handler miljøvern om å redusere utslipp, men også om å følge opp
sjåførene og å velge ut rett sjåfør. Allerede
ved ansettelser avdekker vi om sjåføren
har de rette holdningene og om de er
villige til å strekke seg for å kjøre så økonomisk og bærekraftig som mulig. På den
måten senker vi kostnadene og sørger for
mindre stress for sjåførene. Resultatet er
færre ulykker, bedre arbeidsdager for
sjåførene, bærekraftig drift og et bedre
miljøregnskap, avslutter Landsverk

– Positiv utvikling
– Vi ser en svært positiv utvikling i
skadestatistikken etter Bama Logistikk ble
med i På riktig side, sier assurandør i IF, Olav
Sollid.
Han er begeistret over at BAMA Logistikk ble
med i NLFs trafikksikkerhetsprogram.
– Det er helt tydelig at de jobber veldig
seriøst med å forebygge skader og det er åpenbart at det gir gode resultater. Bama Logistikk
er en mønsterbedrift, sier Sollid.

Men også hos andre transportører går
skadefrekvensen ned når de blir med i På riktig
side.
– Vi ser at antall skader reduseres, og at
omfanget av skadene blir mindre. Bedrifter som er med i På riktig side har mindre
alvorlige ulykker enn andre bedrifter. Vi er
veldig glade når våre kunder blir med på dette
samtidig som vi oppfordrer dem til å bli med.

MINDRE SKADER:
– Bama Logistikk er en
mønsterbedrift og
skadene er redusert etter
at de ble medlem i
På riktig side. Den
samme trenden ser vi
for andre som også blir
med i NLFs trafikksikkerhetssatsning, sier Olav Sollid
som er assurandør i IF. Foto: IF
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Transportmessen i Herning:

LASTEBILFE
2

Haller fylt til randen av
lastebiler, tilhengere og
påbygg. Men også viktige
debatter om sikkerhet og
teknologi. Alt var å finne på
lastebilsmessen i Herning –
bortsett fra de store nyhetene.
0

3

4
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– Det er viktig at vi i tiden fremover legger til rette for selvkjørende kjøretøyer på
danske veier, sa ministeren under åpningen av messen på DTLs stand i Herning.
Han mener at teknologi får en viktig
rolle i å gjøre yrket mer interessant og i å
øke yrkets status.
– Det er ikke lengre slik at lastebilsjåføren kun er en sjåfør. Jeg ble imponert
når jeg fikk kjøre kran med 3D briller på.
Det sier litt om hvordan teknologi vil
endre yrket og hvilken teknologiutvik-

ling bransjen står ovenfor i løpet av de
neste årene – også i forhold til selvkjørende lastebiler, sa Olesen.

20 000 kilo batterier

Og nettopp teknologi kan Scania love
oss. Ifølge Anton Freiesleben i Scania
Danmark ser man for seg de første autonome lastebilene på lukkede områder
og på motorveier i løpet av en ti års
periode.
Mer lunken var Freiesleben da til
batterielektriske lastebiler.
– Ifølge våre beregninger trenger vi et
batteri som veier 20 000 kilo dersom vi
skal kunne drifte et vanlig vogntog som
skal kjøre 650 kilometer om dagen. Da
blir det ikke mye plass til overs for last,
sa han.
Freiesleben hadde heller ikke noen tro
på at dieselmotoren blir borte med det
første.
– Det er mange veier til å redusere
CO2 utslippene. Det er ikke én løsning
på det, men en palett av løsninger. Man

5
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ESTEN
må velge ut fra transportoppdraget
som skal løses. Samtidig må nok også
forbrukerne være villige til å betale
noen kroner mer for varene som transporteres med miljøgevinst – for det
kommer til å bli mer kostbart å transportere på den måten, sa han.

6

Selvkjørende konseptbil

De store trekkplastrene var ikke å finne på Herningmessen i år om man var
der for å se på nye biler. Fortsatt var
interessen stor rundt Scanias nylig lanserte lastebil, og Renault viste frem sin
Construction-serie – som blant annet
blir en konkurrent til Volvo FMX.
Mest moro for de bilinteresserte var
å finne i hallen for veterankjøretøyene,
mens Ivecos selvkjørende konseptbil fra
IAA i høst på elegant måte understreket både den danske transportministerens og Scanias budskap om at
vi må forberede oss på en fremtid der
en sjåfør ikke nødvendigvis er en sjåfør
lengre.

1

SETT BEDRE DAGER: En gammel Commer
brannbil.

2

DEBATT: Erik Østergaard, direktør i DTL, i
debatt om hvordan man kan eliminere ulykker
der syklister kvestes av lastebiler som svinger
til høyre.

3

HYBRID: Japanske FUSO vise frem en ny
hybridbil. Dekoren og vekten var kanskje det
aller mest morsomme med den.

4

TIL NORGE: En norsk melkebil som skal gå i
trafikk for Tine var å finne blant alle de ulike
påbyggene. Tanken er fra VM Tarm, bilen er en
ny Scania NextGen.

5

FUTURISTISK: Iveco viste frem konseptet fra
høstens IAA-utstilling. Bilen er selvkjørende.

6

BLINDSONE: Påkjørsel ved høyresving var
et stort tema på messen. Denne Volvoen er
utstyrt med kamerateknologi som «oppdager»
fotgjengere og syklister som oppholder seg i
blindsonen.

7

VAREBIL: Denne Corsaen er en varebil
– med 200 hk og Recaroseter.

8

NOSTALIG: Det begynner å bli noen år siden
man sist så en slik Scania langs veien.

9

MÅ TILRETTELEGGES: Den danske transportministeren, Ole Birk Olesen, mener man må
begynne å tilrettelegge veier og lovverk for
autonome kjøretøyer.

10

NY: En av messens store nyheter var Renault
sin nye bil for bruk på byggeplasser og i røffere
terreng.
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NLF-standard for økt sikkerhet
Norges Lastebileier-Forbund
har laget fire nye rutinebeskrivelser for sikring av gods
og kjøring i tunneler. Målet
er økt trafikksikkerhet.
0
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Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har,
sammen med bransjeforeninger og eksperter, identifisert fire konkrete områder
hvor det savnes tydelige retningslinjer.
Dokumentserien NLF-standard, hjelper
NLF bedrifter til å følge gjeldene lovverk
og til å øke sikkerheten ved godstransport.
– Våre medlemmer har gjennom generasjoner tilegnet seg unik erfaring og
kompetanse. De fleste kjenner derfor godt
til rutinene som beskrives i dokumentserien, men til nå har vi ikke hatt en tydelig
standard, sier administrerende direktør i
NLF, Geir A. Mo.
De fire NLF-standardene som nå lanseres er de første i en serie. Målet er å
innføre NLF-standard i alle fag- og bransjeområder som i dag trenger tydeligere
retningslinjer.

CONTAINER: Totalt fire NLF-standarder er laget til nå, men flere er på vei. Foto. NLF Arkiv

– Vi har over
lengre tid arbeidet med å
innhente all
k u n nsk ap en
som våre medlemmer, samarbeidspartnere og eksperter
sitter på. Nå

Vi har samlet våre
medlemmers unike
kompetanse i flere
NLF-standarder.
Målet er økt
trafikksikkerhet.

håper vi at denne innsatsen bidrar til bedre opplæring og tydeligere retningslinjer,
slik at vi på sikt kan redusere antall skader
og ulykker.
NLF-standard gjøres tilgjengelig for
alle medlemmer og ligger inne som en
fast del av NLFs KMV-system (Kvalitet
og miljø på vei). De hentes ut ved å logge
inn på medlemsområdet på Lastebil.no,
men kan også bestilles direkte fra NLF.

Tilgjengelige NLF-standarder:
Lastsikring ved
transport på vei
– Generelle retningslinjer
for lastsikring av gods på
tyngre kjøretøy. Inneholder alle
godkjente lastsikringsmetoder,
bestemmelser, sikringsverdier,
teknikker og løsninger.

Lastsikring av
betongelementer
under transport
– Utformet sammen med
Betongelementforeningen, samt
ledende transportører og betongprodusenter. Tar opp sikring og
sikringsutstyr.

Transport av
krokcontainere

Tunnelbrann
– Tyngre kjøretøy

– Utformet sammen med
påbyggerbransjen etter at Statens havarikommisjons etterlyste
en konkret veileder knyttet til
frakt av containere, og kontroll
av festepunkter og -metoder.

– Standarden inneholder
tydelige retningslinjer som kan
være til hjelp dersom man skulle
bli involvert i en tunnelbrann.

MEDLEMSFORDEL: De fire nye rutinebeskrivelsene er tilgjengelig for alle NLF-medlemmer.
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NYTT I NORGE!

C-SERIE: ROBUSTE ANLEGGSBILER
- 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
- Spesialversjoner til ekstra krevende forhold
- Landsdekkende, profesjonelt servicenettverk
- Optidrive tilpasset off-road kjøring er standard
- Optitrack hydraulisk akseldrift og tridem (tilgjengelig fra fabrikk)
Les mer og finn din forhandler på:
www.renault-trucks.no

Statens vegvesens kontrollstatistikk:

NLF er kritiske til Statens vegvesens uttalelser i media
knyttet til kontrollstatistikker. Disse oppgir nemlig ikke
hvor mange kjøretøy som slippes videre uten behov for
inspeksjon.

Statistikkene
viser ikke
helheten
STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Det er ikke mulig å bruke dette grunnlaget som et tilstandsbilde på den norske
transportnæringen, forteller administrerende direktør i NLF Geir A. Mo.
– Det er svært positivt at en blir flinkere på å luke ut verstingene. Det som er
problematisk er at enkeltpersoner i Vegvesenet stadig går ut i media og sammenligner norske og utenlandske transportører basert på dette datagrunnlaget. Det
må det bli fullstendig slutt på, understreker Mo.
Flere kilder i Statens vegvesen har varslet NLF om forskjeller mellom det som
fremlegges i kontrollstatistikkene og det
som faktisk foregår ute på kontrollplasse-
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ne. Resultatet er et datagrunnlag som
ikke gjengir et korrekt bilde av h verken
norske eller internasjonale transportører
som ferdes på vegene våre.

Løpende vurdering

Tendensen bekreftes av overingeniør Dag
Rykkje i Statens vegvesen, som er åpen på
at det vinkes langt flere lastebiler inn på
kontrollplasser enn det som fremgår i statistikkene.
Under en kontrollsituasjon sluses alle
tunge kjøretøy innom kontrollområdet.
Deretter foretar inspektørene en løpende
vurdering av hvilke kjøretøy som bør tas
ut for grundig kontroll. Dette er basert på

t

UKJENT OG KJENT: Vogntoget til venstre føres opp i
statistikkene, mens vogntoget til høyre føres ikke opp.
Forskjellen er at firmaet Per E. Kristiansen er godt kjent
blant kontrollørene som en ryddig aktør og blir ikke heftet
med tidkrevende inspeksjon. Det polske vogntoget til
venstre er derimot ukjent for inspektørene, derfor tas det
full sjekk. Foto: Stein Inge Stølen

ALT I ORDEN: På dette polske vogntoget fant Rogneby
ingen feil. Den føres opp i statistikkene som et kontrollert
kjøretøy uten mangler. Samtidig har flere norske
lastebiler blitt vinket forbi uten å bli ført opp noe sted.
Foto: Stein Inge Stølen

t

0

Det er spesielt at
Vegdirektoratet nedprioriterer
objektiv kartlegging av transportnæringen og samtidig tillater subjektive uttalelser i media knyttet til
et selektivt statistikkgrunnlag.

VISER IKKE
TOTALTILSTANDEN:
Overingeniør Dag
Rykkje i Statens
vegvesen er enig i at
statistikkene ikke gir
et riktig bilde av
transportnæringen i
sin helhet. Foto: Svein
Ove Arnesen

erfaring og er en viktig del av kontrollprosessen.
– En del feil på et vogntog blir avdekket
bare ved å bruke syn og hørsel. Mange er
også gjengangere som vi har inspisert tidligere og som vi vet vanligvis har ting på
stell. Når helhetsvurderingen er positiv,
slipper vi gjerne kjøretøyet videre uten
grundigere kontroll, forteller overingeniør Dag Rykkje i Statens vegvesen.

Får hjelp av avansert teknologi

Men de kjøretøyene som kontrollørene
kun undersøker på overflaten blir ikke
ført opp i statistikkene. Og siden dette
gjerne er de transportørene som har ting
i orden, gir statistikken et svært skjevt
bilde av tilstanden i transportnæringen.
– Kontrollørene får i dag hjelp av stadig mer avansert teknologi som skiltgjenkjenning og varmesensorer. Dette
gjør at utsilingsprosessen blir bedre og
bedre, forteller Rykkje.
I praksis betyr dette at stadig flere av
de ryddige transportørene siles ut og
slippes videre etter en overflatisk sjekk
- og stadig flere av de useriøse blir tatt ut
for grundig kontroll. Derfor vil datagrunnlaget ikke si noen ting om tilstanden på den norske transportnæringen i
sin helhet, bare de kjøretøyene som kontrollørene anser å ha et inspeksjonsbehov.

Mye arbeid som ikke blir loggført

På Jessheim kontrollstasjon er vi vitne til
en storbilkontroll og ser sluseprosessen i
praksis. Der kommer det inn en
relativt lik andel norske og
NLF-MAGASINET 2017 • NR 2
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Statens vegvesens kontrollstatistikk:
utenlandske vogntog, som igjen inspektørene vurderer for utvidet kontroll. Noen
får bare en rask sjekk idet de passerer vekta, mens andre får undersøkt både førerdokumenter, dekk, obligatorisk vinterutstyr, bombrikke og utskrift av kjøre- og
hviletid. En slik overflatesjekk tar gjerne
fem minutter, men oppfyller likevel ikke
kriteriene for å kalles et «kontrollert kjøretøy». Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby
synes det er problematisk at store deler av
arbeidet ikke blir loggført.
– Det er litt synd. Vi gjør jo vurderinger
av mange lastebiler som aldri havner i
statistikkene.
En full sjekk tar gjerne et kvarter eller
mer, og det er tid som kontrollørene ikke
ønsker å bruke på ryddige transportører.
– Vi ønsker å bli flinkere på å ta de useriøse aktørene. Da må vi også prioritere
tidsbruken under kontrollene riktig, forteller Rogneby.

MYE ARBEID SOM IKKE VISES: Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby mener det er synd at ikke alle kjøretøy som vurderes blir
synliggjort i statistikkene. Foto: Stein Inge Stølen

Mangler oppdatert tilstandsundersøkelse
Tidligere utførte Vegvesenet
en årlig tilstandsundersøkelse
hvor det ble tatt tilfeldige
stikkprøvekontroller av
kjøretøy og sjåfør. Siden 2013
har ikke dette blitt prioritert.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Frem til og med 2013 ble det offentliggjort en årlig tilstandsundersøkelse for
tunge kjøretøy. Denne var basert på
stikkprøvekontroller tatt på forskjellige
tidspunkter gjennom et døgn på kontrollplasser over hele Norge. Siden det
her ikke blir foretatt subjektive vurderinger under seleksjonsprosessen, gir denne
et langt bedre bilde av den reelle tilstanden i transportnæringen. Men på grunn
av ressursmangel er det ikke publisert
tilstandsundersøkelser de siste tre årene.
– Kontrollørene førte opp resultatene
manuelt frem til 2014. Arbeidet med å
systematisere materialet ble ansett som
altfor ressurskrevende, og det har der-
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for ikke blitt innhentet data etter 2014.
Nå jobbes det med å få på plass digital
dataregistrering også ved tilstandsundersøkelser, forteller senioringeniør
Arnfinn Eriksen ved seksjon for tilsyn
og kontroll i Vegdirektoratet.
Den nyeste tilstandsundersøkelsen
stammer fra 2013, og den viser følgende bilde ved norske og utenlandske
nyttekjøretøy:

Tilstandsundersøkelse tunge
kjøretøy 2013 (% godkjent)
Lastsikring
Bremser
Gyldig
ADR-kurs
sjåfør*

Norske Utenlandske
88%
76%
80%
69%
90%

78%

*ved frakt av farlig gods
I tillegg blir det i tilstandsundersøkelsen kartlagt hvor stor andel av de
kontrollerte kjøretøyene som fikk
bruksforbud. Der ser tallene slik ut:

Norske
19%

Utenlandske*
34%

* For kjøre- og hviletid er ikke
kontrollresultatene fra 2013 inndelt
etter opphavsland.

Bør prioritere objektivitet

– Det er spesielt at Vegdirektoratet
nedprioriterer objektiv kartlegging av
transportnæringen og samtidig tillater
subjektive uttalelser i media knyttet
til et selektivt statistikkgrunnlag, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.
– Det er viktig at vi får et riktig og
nøkternt bilde på hvordan tilstanden
er og utviklingen har vært, og om Statens vegvesen har kommet nærmere
sine uttalte tilstandsmål for tunge
kjøretøy. Derfor er det helt essensielt
at det offentliggjøres jevnlige tilstandsundersøkelser.
NLF følger opp problemstillingen
med flere artikler etter hvert.

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

Dårligere
radiodekning
med DAB
I en undersøkelse utført av Norges Lastebileier-Forbund
(NLF) blant medlemmer i Nordland, Trøndelag og Møre
og Romsdal oppgir 3 av 4 at DAB-dekningen oppleves
som dårligere enn FM-dekningen var før slukking.
7 av 10 mener også DAB-dekningen utgjør en
sikkerhetsrisiko.
0
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– Overgangen fra FM til DAB ble godDet er spesielt i tunneler og i områder
kjent under en forutsetning om at bered- hvor det bor lite folk dekningen oppleves
skapen ble ivaretatt. Tilbakemeldinger vi som dårligst, med hyppig bortfall og utefår fra medlemmer i fylkene hvor blivende trafikkmeldinger. Mange melFM-nettet nå er slukket indikerer at det- der også om væravhengig dekningsgrad.
te ikke er tilfelle, forteller administreren– Yrkessjåfører er helt avhengig av værde direktør i NLF, Geir A. Mo.
og føremeldinger for å ta seg trygt
Det nasjonale FM-nettet
frem. Nå opplever mange at
ble slukket i Nordland
de får færre trafikkmel11. januar og deretter i
dinger enn de gjorde
Nord-Trøndelag,
med FM-nettet. Det
Sør-Trøndelag og
er spesielt i tunneMøre og Romsdal
ler og på fjelloverDet er spesielt i tunneler
8. februar. NLF
ganger
beredog på fjelloverganger beredskapshar nå utført en
skapsprinsippet
prinsippet står som aller viktigst,
undersøkelse blant
står som aller vikog det er akkurat her DABmedlemmer i disse
tigst, og det er akfylkene for å se
kurat her deknindekningen svikter mest.
hvordan DAB-dekgen svikter mest.
Geir A. Mo
ningen oppleves blant
Dette ser vi svært alyrkessjåfører.
vorlig på, sier Mo.

Resultatet er nedslående:

• 7 5,4% opplever DAB-dekningen som
dårligere enn FM-dekningen var.
• 68,3% mener DAB-dekningen utgjør
en sikkerhetsrisiko.
• Respondentene listet opp mer enn 60
strekninger hvor DAB-mottaket faller ut.

t

SIKKERHETSRISIKO: NLF-medlemmer opplever et
dårligere DAB-tilbud enn det som fremgår av det
offisielle dekningskartet. 7 av 10 mener dette utgjør en
sikkerhetsrisiko. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Kan sette liv og helse i fare

Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) foretok en vurdering i
forkant av FM-slukkingen. I denne ble
det konkludert at «de beredskapsmessige
konsekvensene av slukkingen av FM-nettet og overgang til DAB er usikre, men
mest sannsynlig små».
– Når 3 av 4 yrkessjåfører opplever at
radiodekningen nå er dårligere enn før,
bør det gå en alarm hos myndighetene.
Dette kan i verste fall føre til at viktige
meldinger ikke når fram når det står om
liv, avslutter Mo.

NLFs DAB-undersøkelse
Respondenter: 125
Er DAB-mottakeren fabrikkmontert
eller ettermontert?
• Fabrikkmontert:
15,2%
• Ettermontert:
61,6%
• Har ikke DAB-mottaker:
21,2%
Er DAB-dekningen bedre eller
dårligere enn FM-dekningen var?
• Dårligere:
75,4%
• Omtrent lik:
15,8%
• Bedre:
8,8%

I hvor stor grad mener du DABdekningen utgjør en sikkerhetsrisiko?
• Ikke i det hele tatt:
9,4%
• I liten grad:
22,2%
• I noen grad:
42,7%
• I stor grad:
25,6%
Opplever du tekniske problemer
med DAB-utstyret?
Nei: 55,7%
Ja: 44,3%, herav
• I liten grad:
9,8%
• I noen grad:
78,4%
• I stor grad:
11,8%
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På riktig side:

Gasellebedrift

med visjoner

Veien til 55 biler i
drift har vært lang. Men
Trond Snesrud har aldri
gitt opp trass i motgang og
utfordringer. Men han
angrer på en ting – at han
ikke ble NLF-medlem
tidligere.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Den største feilen jeg har gjort er å ikke
bli medlem av Norges Lastebileier-Forbund med en gang. Jeg skulle meldt meg
inn da jeg drev med varebiler.

Gasellepris

Det sier Trond Snesrud som i dag eier 95
prosent av Cargotron Transport AS. Bedriften som fikk Gaselleprisen i 2016 – og
som i dag har 55 biler i drift. Det er med
andre ord en stor transportbedrift Trond
Snesrud driver fra kontoret på Ryen i
Oslo.
Men veien hit har ikke vært enkel.
Allerede i 2003 så Cargotron dagens lys.
Da kjørte Trond varebil. Og han har hatt
sine leveranser
av pakker i
Oslo og omegn
Etter finansopp gjennom
krisen
var det tøft.
årene. På det
Snesrud
drev med
meste hadde
eiendomsutvikling og
han rundt 30
solsenter ved siden av
varebiler i drift
for å få endene til å
og fremtiden så
møtes, nå har han 55
lys ut. Men så
biler i drift...
klappet verdens bankvesen sammen og finanskrisen var et faktum.
– Etter finanskrisen var det tøft, medgir Snesrud som var nødt til å parkere
mange av varebilene. I en tid drev han
eiendomsutvikling og solsenter ved siden
av for å få endene til å møtes.

God partner i NLF

Det er transport som driver Snesrud og i
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2012 søkte han om sitt første løyve på
lastebil og Cargotron Transport AS var et
faktum. Siden da har veksten vært enorm,
noe også Gaselleprisen beviser.
– Jeg fikk med meg Mindaugas Rekstys
på laget. Han sørget for rekruttering av
sjåfører og han eier i dag fem prosent av
firmaet, sier Snesrud.
– Vi har vært inne i en voldsom vekstperiode og det er ikke til å legge skjul på
at vi også har hatt voksesmerter. Med
NLF i ryggen føler jeg meg likevel sikrere
på det jeg gjør. Det er helt unikt å ha en
organisasjon i ryggen som står for seriøsitet og profesjonalitet. NLF er kort og godt
en svært god partner, og jeg burde ha
meldt meg inn tidligere, sier Snesrud som
ble NLF-medlem ved årsskiftet etter at
han ble anbefalt å melde seg inn av Transportkompetanse hvor han var totalkunde.
– Vårt fokus nå er på å drive ansvarlig
og å få orden på den daglige driften. Det
jobber vi knallhardt med, sier Snesrud.
Han mener NLF er verd hver krone.
– Det er svært viktig å ta tak for å følge
lover og regler, og NLF er en partner som
hjelper meg å drive seriøst. Hos NLF får
jeg profesjonell hjelp og jeg bruker dem
som konsulenter. De hjelper meg i det
daglige og til en pris som er mer enn overkommelig, sier Snesrud.

Viktig å få med varebilene

Han mener det er viktig å være stolt av
samfunnsoppdraget som transportører
utfører.
– Denne bransjen har strenge lover og

STYRELEDER I NLF: Trond Snesrud som er daglig leder og eier 95 prosent av Cargotron ble styreleder i NLFs Oslo-avdeling i februar.

TIDLIG MORGEN: En bil fra Cargotron ruller ut fra Schenker sitt anlegg på Alnabru en tidlig morgen i mars

DISKRET: Kun et lite «våpenskjold» på hver side av bilen
avslører at bilen kommer fra Cargotron

regler å forholde seg til, samtidig som vi
utfører en jobb som er viktig i samfunnet.
Vi må tørre å være stolte av det og av jobben vi gjør. Den er viktig.
Det er kanskje også grunnen til at
Trond Snesrud har gjort mer enn å bare
bli medlem i NLF. I februar ble nemlig
Snesrud også valgt inn som styreleder i
NLFs Oslo-avdeling.
– Det er mye å ta tak i. En ting er kabo-

riøst i den transportsektoren. En ting er de
som kjører bilene, men også fra transportkjøper er det mange som er useriøse. Presset på pris er enormt og dersom du ikke vil
kjøre, står det en lang rekke av de som vil.
Jeg opplever at man blir tatt mer seriøst når
man tilbyr transporttjenester med tyngre
kjøretøy, noe som bare understreker viktigheten av å også øke anseelsen til de som
kjører varebil, avslutter Snesrud.

tasje. For meg står det høyt på dagsordenen, selv om jeg vet det er en lang vei
til Brüssel og til EU. Samtidig er dette et
problem som gjelder alle transportører i
Norge, enten de driver lokalt eller nasjonalt.
Snesrud vil også slå et slag for varebilene.
– Det er viktig å få med varebilene i
NLF. Det er glemt gruppe som det er lite
oppmerksomhet rundt, og det er mye use-
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Kabotasje:

Mindre gods per
grensekryssende
lastebil

Mens antall transporterte tonn over grensen har økt med
7,7 prosent på fem år, har godsmengdene per lastebil minket
betraktelig i samme tidsrom.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

D

et kan utgjøre så mye som 200
000 tomme lastebilturer i året.
– Et tydelig tegn på at utbredelsen av ulovlig kabotasjekjøring sannsynligvis er langt større enn tidligere antatt,
sier NLF-direktør Geir A. Mo.
Tellepunkter ved de fire største grenseovergangene Svinesund, Ørje, Magnor og
Teveldal hadde i 2016 mer enn 4 500 passeringer med tunge kjøretøy per døgn en økning på 23,3 prosent på fem år. De
aller fleste av disse utgjør grensekryssende nyttekjøretøy. Samtidig viser SSB-tall
fra eksport og import av gods en økning
på «bare» 7,7 prosent i samme tidsrom.
Samlet sett utgjør dette en nedgang i
godsmengde per kjøretøy på over 10 prosent.
– Vi mistenker at dette henger sammen
med systematiske og planlagte kabotasjeoperasjoner. Stadig flere utenlandske lastebiler kjører inn i Norge med en symbolsk last ombord, åpenbart kun for å få
tilgang til det lukrative innenriksmarkedet. Det er etter vår vurdering i strid med
EUs kabotasjeregelverk og er rett og slett
moderne piratvirksomhet, forteller Mo.

Misbruker regelverket

Dagens kabotasjeregelverk tillater utenlandske transportører som kommer til
Norge med gods å utføre inntil tre
innenriks fraktoppdrag i løpet av syv
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REAGERER: NLF-direktør Geir A. Mo ønsker at myndighetene utformer en sosial dumping-rapport etter modell
fra Danmark.

dager, før de må ut av landet igjen. Tanken bak ordningen er å unngå miljøfiendtlig tomkjøring ved å sikre returfrakt
på biler som likevel befinner seg på veiene. Men mye tyder på at regelverket misbrukes i økende grad.
– En ting er at dette bidrar til å utkonkurrere norske transportører på
innenriksmarkedet. En annen ting er at
CO2-utslippet per fraktet vare øker betraktelig. I tillegg viser statistikk at utenlandske vogntog har langt høyere ulykkesrisiko enn norske, forteller Mo.

MINDRE GODS: Det har vært en markant nedgang i godsmengde per grens

sekryssende lastebil fra 2011 til 2016. Kontrollører på Svinesund ser stadig flere kjøretøy med ”symbolsk” last ombord.

Etterlyser norsk rapport
om sosial dumping
I lys av den urovekkende utviklingen innen grensekryssende transport vil NLF be
myndighetene kartlegge omfanget av sosial dumping på norske veger, etter modell
fra en nylig fremlagt kabotasjerapport i Danmark.
– Den danske rapporten bekrefter i stor grad våre bekymringer knyttet til arbeids- og levekår for østeuropeiske sjåfører. Dette er skyggesiden av et liberalisert
kabotasjeregelverk. Det er etablert et A- og B-lag langs danske veier, og
det er god grunn til å tro at vi har lignende utfordringer også i Norge,
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Kabotasje:

forteller administrerende direktør i NLF,
Geir A. Mo.
Rapporten med tittel « Byways in Danish transport» ble fremlagt for EU-parlamentet 24. januar i år. Den viser at tusenvis av sjåfører, spesielt rumenere,
bulgarere og makedonere, lever under
svært dårlige forhold i flere uker og måneder i strekk.
Blant hovedpunktene som trekkes frem
i rapporten er en gjennomsnittlig månedslønn på 13 000 kroner – omtrent en
tredjedel av lønnsnivået i Norge. Sjåførene tilbringer i gjennomsnitt 7 uker i lastebilen uten opphold og presses regelmessig til å bryte lover og regler av arbeidsgiver. De kjører aldri gods i hjemlandet
og fungerer i praksis som utstasjonerte
fremmedarbeidere.

73 prosent får ikke lovpålagt
minstelønn

– Også i Norge ser vi tydelige faresignaler. Arbeidstilsynets kontroller av den
norske allmenngjøringen viser at 73 prosent av utenlandske transportaktører ikke
følger lønnsreglene, verken når det kommer til timelønn eller diett, foteller Mo.
Fra 1. juli 2015 ble
timesatsene for yrkessjåfører i Norge allmenngjort. Det
betyr i praksis at
alle som utfører
transportoppdrag

LASTEBIL MED PARABOL: Et sikkert tegn på at utenlandske sjåfører tilbringer mye tid i kjøretøyet.

i Norge – også kabotasje – skal ha minst
158,32 kroner per time i tillegg til diettpenger.

– Manisk jakt etter laveste bud

Når kabotasjeregelverk utnyttes er det
ikke bare norske lastebileiere som blir
skadelidende. Lavprissjåfører
fra østeuropeiske land utnyttes grovt for å oppnå
lavest mulig fraktpris
ved transporten.
Derfor etterlyser
NLF-direktøren
mer kunnskap.
– Vi vil aktivt

Dette er skyggesiden av et liberalisert
kabotasjeregelverk

arbeide for å få på plass en norsk rapport
etter mønster fra Danmark. Vi vil ta kontakt med arbeidstakerorganisasjonene og
myndighetene, herunder arbeidsminister
Anniken Haugli, forteller Mo, og legger
til:
– Hvis vi skal få et riktig bilde av markedet slik det er i dag, må vi også tørre å
studere skyggesiden. Dette er konsekvensen av en manisk jakt etter laveste bud,
uten å tenke på elementer som trafikksikkerhet og sosiale forhold. Ingen vil ha
utslitte og underbetalte østeuropeere bak
rattet på store vogntog, spesielt ikke i
Norge med våre særegne utfordringer
knyttet til vær, føre og veivedlikehold.

Geir A. Mo,
adm. dir. NLF

TILBRINGER HELGEN PÅ FULGEÅSEN: Slik ser det ut en fredags ettermiddag på Fugleåsen døgnhvileplass like utenfor Oslo. Utenlandske vogntog på rad og rekke som venter på
kabotasjeoppdrag. NLF mistenker at mange av sjåførene tilbringer ukevis i lastebilen.
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Bunnlinjen din blir bedre, enn hva ett tradisjonelt eie over en 4 års periode gir deg.
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Bunnlinjen din blir bedre, enn hva ett tradisjonelt eie over en 4 års periode gir deg.
Utnytt suget som er i markedet etter nyere bruktbiler om dagen, vi betaler deg godt.
Skjulte faktorer fra oss er at du med nytt redskap unngår verkstedregninger & ståtid ;-)
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Bergensoppgjøret
En politisk markering
i begynnelsen av desember
skulle bli avgjørende for at
NLF fikk endret planene
om økte bompenger i
Bergen.

– Det var mye frustrasjon når det i
begynnelsen av desember ble kjent at
byrådet i Bergen hadde planer om
kraftige bompengeøkninger. Hadde
det ikke vært for at Willy Padøy og
Svein Hoff tok initiativet til en politisk
markering tror jeg ikke vi hadde kommet hit vi er i dag, sier Torgils Rogne
i NLF.

0

Skånsom markering

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Han mener seriøsiteten i markeringen
var viktig for at en samlet bransje ble
hørt av bergenspolitikerne.
– Rett før markeringen ble vi innkalt til byråd for byutvikling, Anna
Elisa Tryti (Ap), sammen med NHO
Transport og logistikk og YTF. I
møtet ville Tryti danne seg en oversikt
over hvilke synspunkter vi hadde.
Samtidig ønsker hun oss lykke til med
markeringen. Den ble gjennomført
etter planen og vi la ned mye arbeid i
å gjennomføre markeringen på en
måte som førte til minst mulig problemer for andre innbyggere i Bergensområdet.

Lite utslipp

FORNØYD: Torgils Rogne i NLF er fornøyd med at de
har klart å endre vedtakene rundt bompenger. – Uten
initiativene til Willy Padøy og Svein Hoff hadde vi
ikke fått dette til, sier han. Foto: NLF Arkiv

– Noen av utfordringene var at vi ble
møtt med statistikk og informasjon
som var gal. For eksempel var man fra
politisk hold ikke klar over hvor rene
moderne lastebiler med Euro VImotorer er, eller hvor få lastebiler som

passerer bommen inn til Bergen i
rushtiden. Vi merket at flere politikere
ble overrasket over hvor lite utslipp det
er fra moderne lastebiler, sier Rogne.
Og akkurat det skulle vise se å bli
avgjørende.
– Etter at det første forslaget om
bompenger kom, ble det også fremmet
et forslag om å femdoble bompenger
for alle kjøretøyer på dager med høy
luftforurensning. Takket være god
argumentasjon og bevis på hvor rene
nye lastebiler er, fikk Euro VI-biler
fritak fra monsteravgiften – som den
kalles på folkemunne.

Ikke i mål

Selv om NLF i Hordaland har kommet lang og ved seriøst arbeid har
klart å hindre både en generell økning
av bompenger for nyttekjøretøyer og
stoppet kravet om at man må betale
femdobbelt takst på dager med høy
luftforurensning, er man ikke i mål.
– Ett problem som står igjen er
monsteravgiften. Slik det er nå blir vi
belastet også må vi søke om refusjon
i etterkant. For transportører med
mange biler og passeringer sier det seg
selv at det ikke er enkelt.
– Vi er likevel stolte av at vi har fått
være med på å endre politikken rundt
bompenger i Bergen, selv om den
endelige beslutningen ikke faller før
påske.

MARKERING: I begynnelsen av desember var det en politisk
markering mot bompengeplanene i Bergen. Foto: Willy Padøy
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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

Tariffkonferansen:

Gode
økonomiske
utsikter
Under årets tariff- og
arbeidsgiverkonferanse fikk
vi se at pilene nå har snudd
for både arbeidsledigheten
og oljeprisen.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Til tross for nedgangen i fjor er det grunn
til å være optimistisk til den norske økonomien.
– På samme tidspunkt i fjor forventet
vi en langt høyere vekst i arbeidsledigheten, og en krise ble varslet. Den kom ikke.
I stedet har ledigheten stabilisert seg og
gått svakt ned. Det er svært gode tegn,
forteller Kjetil Olsen, sjefsøkonom i
Nordea. Han la frem sine analyser av
norsk økonomi og utsiktene for markedet
for en fullstappet sal under tariff- og arbeidsgiverkonferansen på Gardermoen.

RIKTIG RETNING: Sjefsøkonom i Nordea Kjetil Olsen la
frem sine analyser av markedssituasjonen og prognoser
for fremtiden. Foto: Stein Inge Stølen

Stabil oljepris i årene som kommer

– På grunn av endringen i handlingsregelen vil vi se et uendret budsjettunderskudd fremover, noe som gir forutsigbarhet. Samtidig ser vi at oljeprisen også har
stabilisert seg. Og takket være avtaler
med OPEC-landene vil vi nok se en pris
på rundt 50-60 dollar fatet i lang tid. Det
er bra for norsk økonomi, sier Olsen. Han
forventer også at kronekursen vil styrke
seg noe i tiden som kommer.
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REKORDSTOR OPPSLUTNING: Aldri før har så mange lastebileiere tatt turen til NLFs Tariff- og arbeidsgiverkonferanse.
Foto: Stein Inge Stølen
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– En skikkelig aha-opplevelse
Høydepunktene sto i kø under Tariff- og arbeidsgiverkonferansen på
Gardermoen. Rekordmange lastebileiere kunne meske seg med juridisk
input fra NLF-advokatene og Statens vegvesen, synspunkter fra både
bedriftseiere og representanter for arbeidstakerne, og erfaringsutveksling med gode kollegaer. Her er deltakernes tilbakemeldinger:
Vidar Sand, CP Sand AS
– Jeg ble veldig nysgjerrig da jeg så programinnholdet, og jeg har
funnet mye nyttig her. Vi er en lærlingbedrift og vi er svært opptatt av
rekruttering. Her er det mulig å hente erfaring fra andre i samme
situasjon, og snakke med utdanningskontorene for å forstå hvilke
grep som bør tas for å sikre god kommunikasjon med lærlingene og bedre oppfølging.
Jane Haaranes, Taraldsøy Transport
– Dette gir oss et godt faglig påfyll. Det er spesielt fint å sammenligne
erfaringer med bedrifter i andre landsdeler. Innholdsmessig er det
spesielt det juridiske og kjøreregler for en riktig personalpolitikk som er
viktig for oss. Mange leser seg ikke opp før de står midt oppi en problemstilling. Her lærer vi hvordan en kan ligge i forkant. Det var også veldig interessant å
høre hvordan utviklingen innen YSK-utdanningen er, og godt å høre at det tas grep for å
styrke nytteverdien og utformingen av kurset. Dette er et viktig tema for bedriften vår.
Mindaugas Rekstys og Gro Mekiassen, CargoTron
– Her fikk vi en skikkelig aha-opplevelse! Vi må gjøre
mange grep nå, forstår vi. Her kan vi foreta positive
endringer som kommer både oss som arbeidsgiver
og sjåførene til gode. Vi lærte mye nyttig om hvordan
kontroller og overvåking av kjøretøy skal utføres på riktig måte, slik at rettighetene til alle
de involverte ivaretas på en god måte. Samtidig er det viktig å huske at sjåførene ofte
møter en annen hverdag ute på veien som arbeidsgiver ikke ser. Derfor var det fint å høre
hva arbeidstakersiden hadde å si. Det var bra at de også var representert her.

Lærlinger:

Viktig
ressurs
C.P. Sand var blant de første i Norge som startet med
lærlinger i Yrkessjåførfaget. For bedriften har lærlingene
vært en nyttig ressurs.

0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– I dag har vi en lærling i bedriften, og vi
tar inn en til to nye hvert år. For oss er
lærlingene svært nyttige og de fleste fortsetter å jobbe for oss etter endt lærlingeperiode, sier Vidar Sand i C.P. Sand
transport.

Må følges opp

For det er ikke noen tvil om at transportbedriften på Flateby er fornøyd med lærlingene.
– Ikke bare er de en god måte å rekruttere arbeidskraft til bransjen på, for oss er de
også en svært nyttig ressurs. Men det er
ikke bare å ta inn lærlinger å tro at man får
ferdigutdannede sjåfører. Man må ta høyde
for at de er uerfarne, og man må sette av tid
til å følge dem opp. Hos oss er vi med lærlingene i bilen den første tiden, sier Sand.

Mange dyktige

– Vår erfaring er at det er svært mange
flinke lærlinger som tar faget og yrket
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TRIVES: Dennis Rosenquist Hass har vært lærling
hos C.P. Sand i 6 måneder. Han trives godt. –
Det er mange fine kolleger her og god oppfølging.
Jeg har blitt svært godt tatt i mot, sier han.
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seriøst. Selvsagt har også vi opplevd at vi
har fått noen få som ikke er helt egnet,
men de er i et stort mindretall, sier Sand.
– Det er viktig å huske på at lærlinger
er en viktig rekrutteringskanal til yrket,
og en ressurs som vi må ta godt vare på.
Jeg tror at ordningen er vesentlig for å
opprettholde rekrutteringen av norske
sjåfører, sier Sand.

Godt samarbeid

Opplæringskontoret for service og samferdsel har, sammen med sine medlemsbedrifter, utdannet over 1000 fagarbeidere siden oppstarten i 1994, og de er svært
fornøyde med samarbeidet med C.P.
Sand.
– De tar ansvar og prøver. Vi er veldig
glade for å ha dem med på laget og kunne
ønsket oss flere bedrifter som er like stabile som det C.P. Sand er, sier Charles
Galaasen som er daglig leder og ansvarlig
for logistikkfaget hos opplæringskontoret.

RESSURS: Lærlinger er en viktig og verdifull ressurs og vi
tar inn en til to lærlinger hvert år, sier Vidar Sand i C.P.
Sand Transport.

Rundt 700

Det er omlag 700 lærlinger innen
transportfag i Norge i dag, og
brorparten er menn. For at en
bedrift skal fungere som en
lærlingebedrift må den være en
godkjent lærebedrift. Bedriftene har
arbeidsgiveransvaret for lærlingen.
En lærling som skal kjøre må ha
gyldig kjøretillatelse og førerkort fra
Statens vegvesen. Lærlingebedrifter
har ikke anledning til å øvelseskjøre
med lærlinger så lenge sjåføren
får lønn fra bedriften – det ønsker
derimot opplæringskontoret å få
endret slik at dette blir mulig. Ikke
minst fordi det vil føre til at lærlingene får økt mengdetrening og på
den måten blir bedre sjåfører. Det er
derimot tillatt å øvelseskjøre privat
med lastebil fra fylte 19 år hvis vedkommende har førerkort klasse B,
og den som er «sjåfør» har gyldig
førerkort klasse for den klassen
det skal øvelseskjøres i, samt 5 års
erfaring.

Garanterer
lærlingeplass

– Det viktigste for lærlingen
er å se hva bedriften kan tilby og
ikke om de har de fineste bilene
med de største V8-erne.

læringskontoret
gjør hele jobben,
og ser på lærlinI følge Galaasen er
gen
som normal
det ikke mangel på
arbeidskraft.
lærlingeplasser hos
Charles Galaasen
– Det er ikke tilbedriftene, men han
fellet.
Ansvaret for at
ønsker seg mer kontilærlingen
får riktig oppnuitet blant lærlingebelæring
er
et
samarbeid
meldriftene.
lom
tre
parter.
Lærlingen
har
ansva– Lærlingebedriftene må læres opp
til å ta i mot lærlinger og ha en forståelse ret for å følge bedriftens rutiner og regler,
av hva det betyr. Det er viktig å tilpasse og for å delta aktivt i opplæringen. Beopplæring og kjøreoppdrag etter kompe- driften har ansvar for å gi praktisk opptansenivå, og sørge for at lærlingen får læring i faget, noe som blant annet innegode holdninger, men noen mangel på bærer at de må være sikre på at lærlingen
kan slippes alene bak rattet på transportlærlingeplasser er det ikke, sier han.
oppdrag. Opplæringskontoret veileder
både bedrift og lærling i prosessen, og er
Har arbeidsgiveransvar
– Den praktiske opplæringen av lærlingen med på å kvalitetssikre at lærlingen får
er lærlingebedriftens ansvar. De skal lære opplæring i henhold til læreplaner.
lærlingen å være arbeidstaker, så skal vi Bedriften har arbeidsgiveransvaret
for lærlingen med de plikter som følger
kvalitetssikre, forklarer Galaasen.
Han sier mange bedrifter tror at Opp- med.

KONTINUIET: Charles
Galaasen som er daglig
leder og ansvarlig for
logistikkfaget hos
opplæringskontoret ønsker
seg mer kontinuitet blant
lærlingebedriftene. Foto:
Opplæringskontoret

– Ikke gå etter de fineste bilene

Men også lærlingen har et ansvar. For
mens mange frister med V8ere og fine
biler er det ikke det som bør veie tyngst
når en lærling bestemmer seg for lærlingebedrift.
– Det viktigste for lærlingen er å se hva
bedriften kan tilby og ikke om de har de
fineste bilene med de største V8erne. Vi
opplever dessverre at endel lærlinger
headhuntes over til andre bedrifter som
frister med fine biler og store motorer.
Det er noe vi liker dårlig, avslutter
Galaasen.
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Fremtidens lastebil:
En ny IRU-rapport ser på
hvordan fremtidens lastebiler
skal møte klimautfordringene
og bedre trafikksikkerheten.

Det
grønne
skiftet
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Transportsektoren er allerede på god vei
mot å møte målene for å minske CO2-utslippene med 30 prosent innen 2030.
Det sier Marc Billet, som leder IRUs
(International Road and Transport Union) sitt arbeid med veitransport og miljø
i Europa. Han legger imidlertid ikke skjul
på at det krever et solid samarbeid mellom politikere, transportører, bilprodusenter, drivstoffleverandører og sjåfører
for å klare målet om utslippskutt på 30
prosent innen 2030.

Transportsektoren
er allerede på god vei mot
å møte målene for å minske
CO2-utslippene med 30
prosent innen 2030 – men
de virkelige utfordringene
kommer frem mot 2050.

60 prosent i 2050

Men det er ikke det korte perspektivet
som blir utfordrende. De virkelige utfordringene kommer i perioden frem til
2050. Da skal nemlig CO2-utslippene
kuttes med 60 prosent, og for å få det til
kreves det fundamentale endringer i
hvordan man bygger opp fremtidens logistikksystemer. Samtidig blir det essensielt å ty til fornybare energikilder og
smartere logistikkløsninger.

Fundamentale endringer

For ved siden av de rent tekniske utfordringene som må løses, må man også i
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FREMTID: Aerodynamikk blir stadig viktigere på nye lastebiler. Men er det slik som dette fremtidens lastebil vil se
ut? Foto: Jan Harry Svendsen

stor grad få på plass politiske løsninger.
IRU-rapporten legger ikke skjul på at
tiltakene blir kapitalkrevende og smertefulle.
– Selv om målene om et utslippskutt på
30 prosent frem til 2030 er innen rekkevidde, blir det svært vanskelig å nå måle-

ne som er satt i 2050 dersom man ikke
foretar fundamentale endringer, heter det
i rapporten.
Og nettopp dette er en av de store utfordringene. En av de store bekymringene i bransjen er at alle kostnadene veltes
over på næringen.

Fornybar energi

Rapporten peker nemlig på at man er av-

Slik utvikler lastebilen seg

Diesel er fortsatt den viktigste energibæreren for landtransport på vei, men man forventer økt satsning på hybrid2017
lastebiler som går i nærtrafikk og i distribusjon. I tillegg for2020
ventes det at produsentene jobber med tiltak som reduserer
luftmotstanden, blant annet spoilere bak på hengere, og at
de fortsetter arbeidet med å gjøre motorene mer effektive.
Fra politisk hold vil det i 2020 komme et nytt verktøy for sertifisering av utslipp,
og det jobbes med å legge til rette for et regelverk som tillater platooning over
landegrenser.

Fortsatt videreutvikling av dieselmotoren, samtidig som
man vil jobbe med elektrifisiering av lastebilen. Det medfører
2020
at man må bygge ut elnettet for å kunne møte økt etterspør2030
sel etter strøm. De første elektriske lastebilene for langtransport vil prøves ut, i tillegg til at hybride drivlinjer blir mer og
mer vanlig også på biler som brukes over lange distanser. I
tillegg vil bruk av gass og biodrivstoff bli mer vanlig. Utviklingen av en infrastruktur for alternative drivstoffer bør være klart.

ELEKTRISK: Selv om de første bilene med elektrisk
drivlinje er vist, vil det ta tid før de er i produksjon.
Foto: Jan Harry Svendsen

Fortsatt vil økt satsning på å redusere luftmotstand være viktig. I tillegg til lettrullende dekk, forventes det at veier får underlag som reduserer rullemotstanden.
For å få bukt med ulykkene blir førerstøttesystemene mer og mer avanserte og
platooning skal være et vanlig syn på alle europeiske hovedveier innen 2025.
Man forventer også at EUs regler for vekt- og størrelsesbegrensninger endres slik
at man får større fleksibilitet til å utnytte bilen og veiene man kjører på.

hengig av å gjøre et stort sprang innen
utvikling av fornybare energikilder. Og
det kommer til å koste.
– I et perspektiv fra dieseltanken til
hjulet har en rekke drivstoffer et stort potensiale for å redusere CO2-utslippene.
Men det vi må se på er utslippene på hele
livssyklusen. Altså Well-to-Wheel – og i
det perspektivet peker biometan eller syntetisk metan seg ut som gode alternativer
i tillegg til elektrisitet, ifølge rapporten.

Infrastruktur for alternative drivstoffer skal være tilgjengelig
i EU, og lastebiler med alternative drivlinjer og drivstoff skal
2030
ha en betydelig markedsandel. For langtransport vil fortsatt
2040
biodrivstoff spille en vesentlig rolle i å drive elektriske landeveier og for å nå ut til steder der slike veier ikke kan bygges. Dieselmotorer skal kunne gå på biodrivstoff alene og
gassdrevne lastebiler skal kunne bruke biometan.
Det kommer også krav om større og tyngre lastebiler slik at man kan utnytte veiene
maksimalt. Et lovverk som regulerer selvkjørende lastebiler skal være på plass.

– Mange utfordringer

Søren Larsen, som er direktør i NLA,
mener rapporten er et flott initiativ.
– Rapporten viser at det finnes flere
mulige veier frem til å dekarbonisere
transportsektoren, men i de nordiske landene har vi en spesiell utfordring. Vi har
de største kravene på reduksjon av
CO2-utslipp blant EU-landene og mange
av de løsningene som omtales i rapporten
er enten urealistiske i de nordiske landene, eller avhengige av beslutninger som
tas av EU eller av industrien, sier han.

Autonome (selvkjørende) lastebiler er i vanlig bruk og går
døgnkontinuerlig i trafikk. Sjåførens rolle blir i større grad å
2040
være logisitikkansvarlig. Fundamentale endringer i teknikk
2050
og hvordan lastebilene er bygget ventes. Blant annet forventer man modulære vogntog som kan skreddersys helt til
transportoppdraget.
Fortsatt vil man legge til rette for økt bruk av fornybar energi i transport. Minst 30
prosent av bilene skal gå på avansert biodrivstoff, mens 40-45 prosent av «biler»
i langtransporten skal få sin elektriske kraft vil infrastruktur ved og rundt veien.
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Tekniske data:
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Motor: Firesylindret rekkemotor. Diesel. Turbo. Common-Rail.

Forbruk: 0,66 l/min

Nyttelast: 920-1 020 kg

Slagvolum: 2 143 ccm

Utslipp: 174 g/km

Tilhengervekt: 2 500 kg

Ytelse: 190 hk (140 kW) v. 3 800 o/min

Toppfart: 199 km/t

Pris testbil: 854 775,-

Dreiemoment: 440 Nm v. 1 400-2 400 o/min

LxBxH: 5.140 x 1.928 x 1 880 mm

Pris rimeligste versjon: 686 200,-
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Mercedes-Benz V250d 4matic:

Da vi kjørte den nye Mercedes Vito for ett års tid siden omtalte vi bilen som
varebilenes S-klasse. Med V-klasse på grønne skilter er det igjen klart for å
finne frem superlativene. Er den varebilenes Maybach?
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Sidedøren til varerommet glir opp av seg
selv. Elektriske motorer sørger for det.
Inn hiver jeg jakka og laptopen. For første
gang føles det helt riktig. Akkurat like
riktig som det ville føles å fylle dette varerommet med eksklusive kunstverk, en
kartong med mingvaser eller annet delikat gods. For denne varebilen er ikke for
de krevende oppgavene. Man hiver ikke
inn en sementsekk her, eller lar en flisete
pall borre seg ned i det myke teppet. For
når så du egentlig sist et varerom
i en varebil med konturbelysning, skinnkledde
paneler og separat varmeanlegg?

foran deg, forsvinner følelsen av varebil i
det øyeblikket V-klassen på skjermen
mellom instrumentene blinker deg velkommen med lysene. Herfra er dette i all
hovedsak personbil. Den har adaptiv
konstantfartsholder med kø-assistent.
Silkemykt automatgir. Nydelig lydanlegg
og et instrumentpanel kledd med skinn.

Ikke billig

t

Derfor er det selvsagt heller ikke noen
overraskelse at den også leverer varene ute
på veien. Alt stemmer i V-klasse, enten det
er snakk om mengden av effekt eller hvordan den leveres. Stikkordet er
nok og silkemykt. Det samme gjelder chassis og
hjuloppheng. Selv
uten last fjærer den
som en personbil
Luksus
og kjører også tilMan lar ikke en
Bare et diskret
nærmet som en.
klikk er å høre når
Det har selvsagt
flisete pall borre seg ned
sidedøren stille glir
sin åpenbare fori det myke teppet...
igjen. Førerdøren er
klaring. V-klasse
tung, lyden når du
er ikke i utgangsåpner og lukker den
punktet noen vareoser av kvalitet og eksbil. Det er opprinnelig
klusivitet. Det er ikke noe
en flerbruksbil i luksussom slamrer her, og skinnsetene
segmentet.
tar deg villig i mot etter at du har tråkket
Det gjør seg selvsagt også utslag i priover den blanke innstegslisten med lysen- sen. Billig er dette ikke. Med utstyrspakde Mercedes-logo.
ken på vår bil inkludert, bare den koster
Med unntak av den høye kjørestillin- solide 177 505 kroner, ender man opp på
gen, og at du ikke ser noe langt panser voldsomme 854 775 kroner for denne
bilen på grønne skilter. Men vil du ha det
beste koster det. Der er V-klasse og MayELEGANT: Få varebiler utstråler luksus på samme
måte som V250d 4Matic gjør.
bach helt like.

LUKSUS: Skinnkledd dashbord og personbilfølelse.
De er ikke mye varebil over dette – kun funksjonell
luksus.

FOR ET VAREROM: Skinn, myke tepper, konturbelysning og eget varmeapparat. Får du lyst til å hive inn en
pall med sementpulver her?

DIGERT: Stort vindu, men hvorfor bry seg, når man har
ryggekamera.
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Mercedes-Benz Citan 112 Automat:

For dieselfrie dager
Mercedes-Benz Citan 112 har bensinmotor og automatgir. I en tid der dieselbilen er utpekt
som verstingen kunne ikke timingen vært bedre.
0
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Citan er vel ikke den mest vellykkede av
Mercedes-Benz sine varebiler. I alle fall
ikke salgsmessig. For bilen, som er bygget
i nært samarbeid med Renault, er det fint
lite å utsette på.
Joda, interiøret er enkelt og andelen av
hard plast er overveldende. Men det er
samtidig funksjonelt og enkelt. Kjørestillingen er grei, og komforten er i aller høyeste grad til å leve med. Bare på motorvei
i 110 kilometer i timen begynner det innvendige støynivået å gjøre seg bemerket.
Men disse bilene brukes til en stor del i
byen. Og det er også her denne drivlinjen
kommer aller best til sin rett.
For diesel har lenge vært normen blant
varebiler. Du skal lete lenge før du finner

ENKELT: Førermiljøet er enkelt i Citan – og andelen
hardplast er overveldende. Men oversiktlig og funksjonelt
er det likevel.

en som går på bensin. Men det er nettopp
det denne bilen gjør – og sammen med en
6-trinns dobbeltklutsjkasse er kombinasjonen også ganske nær ideell. Med 112 hestekrefter har varebilen like mye effekt som
den første generasjonen av Volkswagen
Golf GTI. Det merkes. For noen sinke i
trafikken er Citan 112 ikke. Så kommer
komfortfaktoren fra den raskt sjaltende
dobbeltklutsjkassen – og fordelene av å ha
en varebil som enkelt unngår dieselforbud,
høye bompenger og andre virkemidler som
dieselbilene etter hvert vil bli et offer for.
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FRANSKE ANER: Citan er den minste varebilen fra Mercedes-Benz. Bilen produseres i samarbeid med Renault.

Med 112
hestekrefter har
varebilen like mye effekt
som den første generasjonen av Volkswagen
Golf GTI

Citan leveres i en kompakt, lang og ekstra lang utgave. Vi kjørte lang og har da
et varerom på 3,1 kubikk. Nyttelasten
ligger, avhengig av motor og utstyrsnivå,
mellom 545 og 700 kilo.
Alt i alt virker det som om Citan er en
smule undervurdert i segmentet av små
varebiler, og med den nye kombinasjonen
av bensinmotor og automatgir har den
også en drivlinje som er smidig og som
også unngår mange av ulempene som
etter hvert blir innført for biler med
dieselmotor.

Annonse

TS Forum
Norge fyller
30 arbeidsomme år!
For de som har vært med hele
veien kjennes det kanskje helt
uvirkelig, men tallenes tale er
helt klar: TS Forum Norge fyller
30 år i oktober - men feiringen
skjer litt i forkant.
Sett av tid til Vårseminaret i år! Selv
om ikke kjøreplanen er 100% spikret,
er det nok å bite i for den som er
engasjert i transportspørsmål.

12. og 13. mai skal du
være i Oslo!

I alle fall hvis du vil være med på
årets Vårseminar, som blir avholdt
på Thon Konferansesenter Oslo,
Universitetsgaten 26. Overnatting og
måltider er organisert på Thon Hotel
Rosenkrantz Oslo, Rosenkrantz gate 1.
Detaljene er ikke helt på plass ennå,
men vi kan jo nevne at fredagen vil
inneholde foredrag av statssekretær i
Samferdselsdepartementet, Tom
Cato Karlsen, av Dr. Henrik Syse og av
våre samarbeidspartnere. Lørdag blir
det anledning til å få utdypet dagens
situasjon fra talere fra NLF, TS Forum/
Norsk Transportforum, Egil Bredgaten fra Telenor og noen andre
samarbeidspartnere. Lørdag avsluttes
rent faglig med generalforsamling.

SAMARBEID: TS Forums Øystein Lie under signeringen av samarbeidsavtale med NLF tilbake i 2015.

Styreleder Øystein Lie
med intervju i Moderne transport
TS Forum Norge er en respektert aktør i

norsk transportbransje, og blir lyttet til når
det skal utredes transportfaglige tiltak.
Styreleder Øystein Lie ble nylig intervjuet
av Moderne Transport, og vi bringer et
utdrag av intervjuet her:
Stor nytteverdi
– Det er stor nytteverdi å være med i dette
etter hvert slagkraftige forum. TS-forum
gjør også medlemsbedriftene flinkere
selv, understreker styrelederen.
– Vi skal være det naturlige møtepunkt
for ledere og styremedlemmer fra transportsentraler og private transportselskaper i Norge, forteller Lie.
Slagkraftig
Som daglig leder i Isak D. Westgaard AS i
Stjørdal, Nord-Trøndelag, er også containere og næringsavfall hverdagsfokus for
Lie. Han har selvfølgelig sørget for at Westgaard også er medlem i TS-forum,
sammen med 56 andre medlemsbedrifter
i Norge. Bedriftene eies av 1661 transportforetak som drifter ca. 4000 kjøretøy.
Medlemsbedriftene omsetter for nærmere seks milliarder kroner og sysselsetter
over 5000 mennesker.
– Forumet ble stiftet i oktober 1987 i
samarbeid med NLF og bidrar til et bredt
og solid nettverk for medlemsbedriftene,
understreker Lie som mener det er viktig å
utnytte alle mulighetene man kan gjennom kurs- og aktivitetstilbud både i
TS-forum Norge og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som også er TS-forums
næringspolitiske talerør.
Norsk Transportforum fødes
Det har lenge vært et ønske om tettere

samarbeid om næringspolitiske saker,
både hos NLF og i TS-forum Norge. Derfor
ble Norsk Transportforum etablert 1.
januar 2016, og som erstatter alle tidligere
avtaler mellom NLF og TS-forum.
– Formålet er å videreutvikle det gode
samarbeidet. Norsk transportnærings
fremtid er avhengig av at aktører i næringen i fellesskap tar ansvar og står
sammen for å sikre konkurranseevne,
både næringspolitisk og økonomisk,
understreker Lie.
– Foruten å bygge nettverk mellom
bedriftene er utvikling av leverandøravtaler, IT-systemer og for eksempel
kontraktsforhold sentrale fokusområder,
sier Lie og fortsetter:
- Solide IT-plattformer bidrar til mer
konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser. TS-forum arbeider aktivt med å
utvikle IT-løsninger for medlemmene. Nå
er fanesaken politisk påvirkning i anledning høstens valg og NTP 2018-2027,
sier Lie.
Store saker
TS-forums styreleder viser til følgende
store og utfordrende saker: Utvikling av
tilpassede dataløsninger, konkurransetilsynets forsøk på å stanse transportsentralenes virksomhet i Norge, Skattedirektoratet – da de nektet å avregne bileierne – men hvor TS-forum fikk gjennomslag for en dispensasjon for alle
medlemmer. – Videre har vi gitt betydelig
støtte til kursvirksomhet de siste 20 år. Vi
har gjennomført vår- og høstseminar årlig
i 30 år med over 4000 deltagere. Denne
våren er TS-forums 30-årsjubileum fokus,
forteller styreleder Øistein Lie.
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Volkswagen vintertrening:

Med varebil på tvers
Inn mot svingen setter jeg opp den drøyt to tonn tunge
Caravellen. I en grasiøs power-slide drar jeg bilen sidelengs
gjennom kurven mens motoren skriker og hjulene spinner...
0
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Vi er på Golsfjellet. Eller nærmere bestemt
på innsjøen Tisleia. For motorinteresserte
er dette mekka. Politi, regjering og en rekke bilmerker bruker isen til å arrangere
avanserte kjørekurs. Og det er nettopp
derfor vi er her denne gnistrende vinterdagen.

Pass på Newton!

Men hva med de elektroniske systemene?
De kan vel rydde opp? Det heter vel ikke
antisladd for moro skyld? Det er bare ett
problem med den tankerekken – og han
heter Newton. For når du
krysser hans lover er det ikke
lenger noe som hjelper. DerØker trafikkfor sklir jeg nå sidelengs i en
Caravelle. Hastigheten inn i
sikkerheten
Marginene
Volkswagen har i en årrekke
unnamanøveren var langt
er små mellom
tilbudt firehjulsdrift, 4motiover det man burde hatt. Her
det å ha kontroll
on, på sine nyttekjøretøyer.
oppe, på isen, er det udramaNå er vi på isen for å lære oss
tisk, men tenk deg samme
og det å skli
å utnytte det best mulig og
situasjon på veien. Med
ukontrollert.
for å bli sikrere sjåfører. For
fullastet varebil...
marginene er små mellom
Elektronikken har gjort
det å ha kontroll og det å skli
bilene våre sikrere. Firehjulsukontrollert. Bare noen få
drift har gjort bilene mer
kilometer i timen skiller deg fra enkelt å stabile på glatt føre. Sikkerhetsgevinsten
tre varebilen gjennom kjeglene, til å bli en er udiskutabel, men Newtons gamle lover
håpløs passasjer...
er i aller høyeste grad fortsatt aktuelle.
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Slik sitter du riktig

Kjørestilling handler om mer enn komfort.
Det handler til en stor grad også om
sikkerhet. Sitter du riktig har du bedre
kontroll over bilen og du står bedre rustet
dersom ulykken skulle være ute. Derfor
bør du stille setet slik at du har en god
vinkel i både kne- og i hofteledd. Da
«bøyer» beinet unna om ulykken skulle
være ute. Sitter du med rette bein vil de
«låse» seg i leddene, med store skader
som resultat. I tillegg må seteryggen være
så rett at du når rattet. I en moderne bil
er bremsetrykket når du bremser for fullt
rundt 75 kilo. Da trenger du støtte fra setet for å kunne trå bremsen hardt nok inn.
Om du «ligger i setet» er det eneste som
skjer at du skyver kroppen oppover i setet
når du trår på bremsen. Resultatet kan
man jo selv tenke seg til...
En annen ting er rattgrep. Å holde nederst på rattet er ikke noen god løsning.
Hold i «kvart på tre» – da kan du enklest
kontrollere bilen og du slipper å bytte
grep.
Men det aller viktigste er å kjøre etter
forholdene.

Foto: ©SigveAspelund/Tinagent

WiFi Tale
En god nyhet for
innendørsdekningen!
Mobilen må støtte WiFi Tale.
Tjenesten kan ikke benyttes på
kontantkort eller i utlandet.

I godt isolerte bygg kan innendørsdekningen i blant være en utfordring.
Som første aktør i Norge lanserer Telenor nå WiFi Tale. Med WiFi Tale
kan du ringe og sende meldinger enten du befinner deg bak tykke
betongvegger, inne i en heis eller dypt nede i kjelleren. Du bruker
telefonen på vanlig måte – alt du må gjøre er å skru på vår nye funksjon
WiFi Tale, så går samtalen via WiFi-nettet.
Les mer på telenor.no/bedrift

Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Nicolai Jakhelln ny leder
Nicolai Jakhelln fra NLF
Lillestrøm ble valgt til ny leder
i fylkesforeningen i Oslo &
Akershus 4. mars.
0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Han overtar for Harry Nilsen, som nå
er Region 1. sin representant i forbundsstyret.
Som vanlig leverte Oslo & Akershus et
effektivt og målrettet årsmøte i Transport-Formidlingen Oslos lokaler.
Jakhelln har det siste året vært nestleder
sammen med Kjell Roar Nygård. Nygård
var ønsket med videre som nestleder, men
han fikk ikke kabalen til å gå opp i en hektisk hverdag og måtte takke nei til gjenvalg.
Dermed valgte årsmøtet Tron Snesrud fra
Oslo til ny nestleder. Snesrud er også nyvalgt
leder i lokalforeningen til NLF Oslo.

GJENVALG
Erik Graarud og Anders Krog
med enstemmig gjenvalgt som hhv
leder og nestleder i NLF Østfold
under årsmøtet 18.mars.
Årsmøtet ble satt i vårlige rammer i Tanum Strand hotell i Sverige og møtet ble
gjennomført effektivt og profesjonelt. Anders Krog ble også enstemmig valgt som
region 1s vararepresentant til forbundsstyret. For øvrig innstilte årsmøtet Ragnar
Larsen til NLFs valgkomite, med Steinar
Enderød som vara, mens forsamlingen
innstilte Tor-Vidar Frydenlund som kandidat til NLFs kontrollkomite, med Bård
Solberg som vara. Per Esben Kristiansen
ble valgt som Erik Graaruds vara til NLFs
representantskap.

Jubilanter hedret

Årsmøtet fikk også anledning til å hedre
fire jubilanter. Først ute var Raymond Nicolaysen, som fikk tildelt sitt velfortjente
25-årsmerke.
I forsamlingen satt også tre personer
som har vært medlem i NLF i 40 år.

48

NLF-MAGASINET 2017 • NR 2

Krever lavere takst

Årsmøtet krever betydelig lavere takst i
bomringene rundt Oslo. Det er helt urimelig at nyttetransporten som vi representerer skal betale flere ganger mer enn
en vanlig personbil.
– En ny Euro VI lastebil slipper ut langt
mindre NOx enn en personbil. Vi er i tillegg
nødt til å kjøre inn til byen, mens matpakkesjåførene kan la være. Vi krever derfor at
takstene bytter plass. Personbilen betaler
dagens lastebiltakst og vice versa, sier Harry
Nilsen.
Årsmøtet var ikke i tvil om at dette er
et godt forslag og det ble enstemmig vedtatt av en entusiastisk forsamling.

Satsing på rekruttering

Årsmøtet var for øvrig opptatt av rekruttering til både bransje og NLF.
Flere av delegatene følte på «forgubbin-

NYE: Nyvalgt leder i NLF Oslo og Akershus. Til venstre Nicolai Jakhelln.

gen» og mente det var på tide å sette inn
ekstra ressurser i dette arbeidet.
Styret hadde allerede satt av ekstra
midler til dette arbeidet, men ble både
oppfordret og gitt fullmakt til å bruke
enda litt til i dette arbeidet i år.

NLFs adm.direktør Geir A.Mo, delte,
sammen med fylkesleder Erik Graarud, ut
plakett og merke for 40-års trofast medlemskap.
Johan Fredrik Arnesen, Odd Charles
Ekeberg og Lars Utne ble hyllet på behørig
måte, Lars Utne på vegne av Utne Transport AS.

Ulovlig kjøring

Årsmøtet tok opp flere viktige saker, blant
annet et forslag fra Fredrikstad og Omegn
NLF om kraftig reduksjon i bomsatsene
for tunge kjøretøy. Det ble vedtatt til sterk
applaus. Kai Lindemark fra Sarpsborg
NLF tok også ordet og rettet en kraftig
pekefinger mot transportører som bevisst
kjører ulovlig med modulvogntog i Østfold. Lindemark understreket at dette er
ulovlig, ukollegialt og konkurransevridende. Det er også svært uheldig for NLF hvis
en av våre medlemsbedrifter ikke evner å
følge norsk lov.

Havarikommisjonen

Avdelingsdirektør Rolf Mellum fra Havararikommisjonen var spesielt invitert til å
snakke om etatens meget viktige arbeid.
Det var mye interessant, og ikke minst
klargjørende, Mellum kunne fortelle.
Mellum har erfaring fra blant annet Biltil-

HEDRET: Johan Fredrik Arnesen, Odd Charles Ekeberg og
Lars Utne mottok merke og plakett for 40-års
medlemskap. Raymond Nicolaysen fikk 25-årsmerke. Her
er jubilantene flankert av Erik Graarud og Geir A. Mo.
Foto: J. Kristian Bjerke

synet siden 1980-årene og har vært ansvarlig for Havarikommisjonens arbeid på vei
siden 2004. det var svært nyttig å høre fra
en av etatens toppledere hvordan de arbeider og hvordan de tenker.

Samarbeidspartnerne stiller opp

NLF Østfold er også stolt og glad for at så
mange av våre samarbeidspartnere stiller
opp på årsmøtet. Det legges godt merke til
blant medlemmene og settes stor pris på av
foreningen.
Samarbeidspartnere setter en fin ramme
rundt arrangementet når de viser seg frem
i hele sin bredde og de er også med på å
gjøre årsmøtene mulig med i den formen
de har i dag.

Region 1 Østfold og Oslo/Akershus
Forsamlingen lyttet intenst og stilte
mange spørsmål. Svar fikk de også og Lindesteg ga mange råd om hva NLF bør
fokusere på fremover. Markedsdirektør i
NLF, Kjell Olafsrud, noterte flittig.
Flittig var også Key Account Manager
Trond Harterman fra Telenor. Han fortalte årsmøtet en god del om hva vi har i vente av teknologisk revolusjon. Men i likhet
med Olafsrud, så heller ikke han for seg
100% førerløse lastebiler før i 2075!

Elever i Østfold fikk sin dom!
Opplæringskontoret for samferdsel og logistikkfag
gjennomfører årlig konkurranser blant elevene i
den videregående skolen. Målet er å la elevene
slippe til og vise hva de har lært, samtidig som
ungdommen gis noen tøffe mål å strekke seg etter.
En av dommerne da Østfoldelevene stilte til
konkurranse var Erik Graarud, fylkesleder NLF
Østfold.
Han er imponert over hvor mye de unge representantene kan.
Det var lagt opp til en rekke øvelser, blant annet
kjøring med truck, plukking av varer fra lager,
førstehjelp og flere andre viktige oppgaver for en
fremtidig transportør og logistikkansatt.
- Jeg synes ungdommen klarte seg bra, forteller
en smilende Graarud. Hans selskap har over 80
års erfaring fra transportbransjen og tredje generasjon er godt inne i ledelse og drift av selskapet.
Graarud er opptatt av rekruttering til vårt fag
og er bekymret for at ikke mange nok ungdommer
søker seg til transportfaget.
- Vi trenger ungdommen og det er oppløftende
å se elevene i aksjon og jeg håper de blir mange,
mange flere fremover, sier Erik Graarud.
Vinnerne av Østfoldkonkurransen, Emil Karlsen
og Fredrik Ljøner, går videre til Norgesmesterskapet.

Heder og ære

Trond Snesrud ble valgt inn som nestleder. Foto: J. Kristian Bjerke

Teori og praksis i Statens Vegvesen

En av hovedattraksjonene før selve årsmøtet var tidligere leder for utekontrollen i
SVV, Ronny Lindesteg. Han er nå i en ny
rolle i Flytoget, men sitter inne med mye
verdifull kunnskap og erfaring fra SVV.

Leder i Follo NLF, Bård Solberg, ble tildelt 40-årsmerke med plakett. Solberg er
en tydelig, kunnskapsrik og allsidig representant for NLF og for nyvalgt fylkesleder, Nicolai Jakhelln, var det en glede
å feste merket på Solbergs jakke. Tidligere nestleder i NLF Oslo & Akershus,
Kjell Roar Nygård, mottok sitt 25-årsmerke og fikk mange gode ord med på
veien videre.
Protokoll fra årsmøtet blir lagt ut på
NLF Oslo & Akershus’ hjemmeside.

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER
Vaskekjemi produsert for norske forhold! Kjemico leverer høytrykksutstyr og
kjemi i høy kvalitet til riktig pris

Prowash kjemikalier er produsert i Norge for å få et
produkt som er tilpasset norske forhold og samtidig
opprettholder våre strenge krav til kvalitet og miljøhensyn.
Prowash serien består av vaskekjemi til både selvvask,
maskinvask samt gulv og industrivask

Klaus
906 52 938

Hans
908 56 200

Morten
977 97 838

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat

Kjemico er en stolt samarbeidspartner til NLF og kan tilby alle medlemmer gode priser på kjemi og utstyr

post@kjemico.no

www.kjemico.no

Tlf. 901 56 200
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Region 2 Hedmark og Oppland

Tøff
start

På NLF Hedmark og Opplands
årsmøte, ble Morten Svenmoen
kåret til årets lastebileier.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

For 25 år siden kjørte Morten Svenmoen
mobilkran for TK-Bygg. Da krisetidene
kom og entreprenøren måtte selge unna
for å skaffe kapital, fikk Morten tilbud
om å kjøpe kran.
– Jeg lånte 180 000 kroner for å komme
i gang. Det var mye penger for en kranfører og jeg var ikke sikker på om det var
et riktig valg.

Tøff tid

Den første tida var tøff. Det var ikke alltid like lett å betale regningene, forteller
Morten Svenmoen fra Brumunddal og
legger til: - Det har vært utfordrende,
men nå går bransjen lyse tider i møte med
E6-utbygging og annen byggevirksomhet
i Innlandet.

Gode tall

Han var rørt da han mottok utmerkelsen
som årets lastebileier. Det var en fortjent

SUKSESS: En fornøyd Morten Svenmoen med gavesjekken han fikk som Årets lastebileier. Sjefen sjøl kjører en brukt MAN.

pris til en bedrift som i mange år har levert gode resultater. Omsetningen i 2016
kom opp i 12 millioner kroner, mens
overskuddet var på over 10 prosent.
Suksessen skyldes blant annet Mortens
gode evne til omstilling. Han er flink til
å endre seg etter det markedet etterspør.
Å satse på lastebiler med store kraner,
foran mobilkraner, skulle vise seg å være
et godt valg.

Trofast medlem

Morten ble lastebileier etter mange år
med mobilkran. Han hadde heller ikke
førerkort for lastebil da han første gang
kom inn på NLF-kontoret ved Hamar i
2007 for å få hjelp men en kranlevering
som var forsinket. Den krana skulle på
hans første lastebil. I dag har han fører-

BRA UTSTYR: Mortens Kranservice samlet deler av utstyret i forbindelse med 25-årsjubileet nylig.
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kort, fire lastebiler, en mobilkran og seks
ansatte. Og selvsagt er han trofast
NLF-medlem!

Raus sjef

Mortens Kranservice er kjent for å løse
både små og store oppdrag. Han er fleksibel og stiller raskt opp. I 2011 kom krana hans i fokus på TV-nyhetene. Da reddet en av sjåførene en gutt som i flere
timer hadde sittet flomfast i en diger elv.
Morten er raus med de ansatte og sørger for at de trives. Han arrangerte en
flott jubileumsfest for medarbeiderne,
familiene, oppdragsgiverne og samarbeidspartnerne.
«Men», sier en av hans venner: «Morten er også forferdelig arg. Det er sikkert
derfor han gjør det så bra!»

GAVESJEKK: Regionleder Odd Haakenstad overrakte
prisen og gavesjekken til Morten Svenmoen under
festmiddagen på årsmøtet.

Region 2 Hedmark og Oppland

Lastebilens dag i 2017!

Vellykket årsmøte
NLF Hedmark og Oppland arrangerte
årsmøte 11. mars med god deltagelse.
Kabotasje og kampen for like forhold mellom norske og utenlandske
transportører, var kanskje det viktigste
punktet under lørdagens debatt. Gledelig var det også at nærmere 40 personer
deltok på fredagens oppvarming med
NLF advokat Skjalg Halvorsen: Nyttige
tips for deg som har ansatte!

HEDRET: John K. Lien ved Stian Jordet fikk plakett for
60 års medlemskap i NLF av regionleder Odd
Haakenstad.

Odal lastebileierforening arrangerer Lastebilens Dag i år. Arrangementet blir lørdag 6.
mai på Kongsvinger, ved Digerud Varmeservice og Statens vegvesen. Det blir lastebilutstilling, moro for barna, god mat og mye mer.
Alle er hjertelig velkomne. Arrangementet
holder åpent mellom 10.00 og 17.00.

ALV ERVIK: NLFs forbundsnestleder i aksjon
på årsmøtet.

NLF-ADVOKAT: Skjalg Halvorsen: ga nyttige tips til
bedrifter med ansatte

Det nye regionstyret
Odd Haakenstad, Hadeland, fortsetter som
regionleder, mens Arild Olsbakk ble valgt til ny
nestleder etter Stein Hesthagen. Her er hele styret med mobilnummer. Ta kontakt med dem hvis
du har innspill til saker styret bør jobbe med:
Leder Odd Haakenstad, Hadeland – mobil:
90618815, nestleder Arild Olsbakk, Østerdal
– mobil: 91342604, Stein Hesthagen, Hamarregionen – mobil: 90753876, Åge Widme, Gudbrandsdal – mobil: 91880500, Tommy Engen,
Odal – mobil: 91171814, Johannes Kjørlien,
Valdres – mobil: 99239475, Kenneth Kneppen,
Solør – mobil: 91569382 og Palmer Høgvoll,
Gjøvik og Toten – mobil: 90897350.

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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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Ta hensyn!
Villmannskjøring og hensynsløs og til dels aggressive forsøk på å ramme
dirigentene var en del av hverdagen for de som jobbet på Langangenbruene
på E 18 – trass at arbeidsfeltet ble sikret med gjerde og avvisere. Dermed
måtte arbeidene midlertidig stanses og fartsdumper og ytterligere sikring
på plass. Pinlig nok så vi også lastebilsjåfører som kjørte på denne måten.
Nå skal reparasjonsarbeidene på andre siden av vegen startes opp igjen ved påsketider. Samme sikring og fartsbegrensning som i høst vil bli
etablert. Anleggslederen henstiller til oss som ferdes der om respektere
sikkerhetstiltakene bedre enn i høst. Eller skal vi heller si: respektere de
menneskene som gjør en nødvendig jobb for oss. De ønsker også å komme
levende hjem om kvelden.

UTSATT: Ikke mye plass eller stor sikkerhet her: to møtende trailere
på den ene siden, 40 meter ned i fjorden på andre siden. Foto: Terje
Bergan, Vegvesenet

God
årsmøtehelg

Mer enn fullsatt hotell og
kjempegod stemning på årets
samling i region III. Regien
var overlatt telemarkingene
denne gangen og de avsluttet
med det som på hoppspråket
kalles et godt Telemarksnedslag.
0

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Avgående styreleder i Telemark, Anne
Lise Øverland, og ordfører i Kviteseid,
Tarjei Gjelstad, kunne ønske 100 medlemmer, utstillere og ledsagere velkommen til regionens årsmøtearrangement på
Straand Hotel i Vrådal helgen 10.-12.
mars.

Nye veier

Først ut etter åpningen av årsmøtet var
Nye Veier AS ved prosjektdirektør for
E 18-utbyggingen Langangen-Grimstad,
Magne Ramlo, på talerstolen. Ramlo ga
klare signaler for hvordan de legger opp
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SØLV: En synlig overrasket og rørt Anne Lise Øverland med NLF-utmerkelsen.

arbeidet for å kunne lykkes i hovedmålet,
nemlig å bygge mest mulig sikre veger
kostnadseffektivt og raskt. Noen kritiske
spørsmål om valgt standard kom, men de
fleste kommentarene etterpå var at dette
hadde blitt en tankevekkende gjennomgang av hvordan man kan få mer vei fortere. På et provoserende spørsmål til slutt
om hva som skjer med Nye Veier hvis vi
får en annen regjering til høsten, svarte
Ramlo at han ikke hadde grunn til å tro
at selskapet ville bli avviklet; «vi er jo et
selskap heleid av den norske stat».

tredje regions- og fylkesbesøk i sin lederperiode denne gangen. På lørdagen holdt
han forsamlingen i godt grep da han presenterte NLFs arbeid de seneste månedene. Han trakk opp både lange linjer og
nære planer for NLF framover og snakket
om både kabotasje, lønnsomhet, vegutbygging, trafikksikkerhet og «Venner på
veien». Spørsmålene og kommentarene
var mange i ordskiftet etterpå, men alle
syntes vel tilfreds med budskapet fra forbundsleder Velten.

Velten på plass

Årsmøtene ble avholdt uten overraskelser og stort sett med gjenvalg. Ny leder

Forbundsleder Tore Velten var på sitt

Ragnhild Berg ny leder i Telemark

Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Fokus på Meheia
NHO i Buskerud og Telemark organiserte
nylig samferdselsmøte om trafikkårene
fra Drammen via Kongsberg til Notodden.
NLF bidro ved å fortelle om og demonstrere
hvor uøkonomisk det er med den bakkete
og svingete E 134 over Meheia og hvor lett
farlige situasjoner og ulykker oppstår her.
NHO sentralt og politikere fikk klart budskap i
et opprop fra møtet.
TUNGT TREKK: Tore Skårnes er klar for å vise hvor tung E
134 er med 60 tonn. F.v. stortingsrepresentantene Bård
Hoksrud og Lise Wiik, Notoddens ordfører Gry Fuglestvedt
Bløchlinger, NHO-direktør Svein Oppegård, Tore Skårnes
og daglig leder Børge Skårdal i Haukelivegen AS.

i Telemark ble Ragnhild Berg som har
tjent som nestleder under Anne Lise siden 2010. Ledere i Buskerud og Vestfold, hhv Knut Bakken og John Ove
Villung ble gjenvalgt. I Vestfold ønsket
styremedlem John Erik Kjettorp avløsning og ble erstattet av Marianne M.
Sørsdahl.

Ikke bare fag

LEDERE: Ragnhild Berg takker Tore Velten for inspirerende
tale.

ORDFØRER: Tarjei Gjelstad siterte NLFs visjoner og mål i
sin hilsning.

Like viktig som det faglige på en to
dagers årsmøtehelg er kanskje det sosiale.
Det ble godt ivaretatt både ved premiert
spørrekonkurranse om utstillerfirmaene
og ved festmiddagen på kvelden hvor man
inntok kortreist mat, og feiret et dusin
medlemmer som hadde 25, 40 og 50 års
NLF-medlemskap bak seg. Denne samlingen ble ledet av innleid kjøgemester,
varaordfører og kirkeverge Jon Svartdal
fra nabobygda Seljord. Ikke mer gravalvor
der i gården enn at forsamlingen takket
ham med stående applaus da middagen
ble avsluttet.

Jubilanter

VELKOMST: Lastebiler av modellene 1947, 1964 og 2017 møtte deltakerne.

Jubilanter fikk også sine velfortjente utmerkelser i Vrådal. Fra Buskerud var
Magne Skistad (40), Petter Tveiten (40),
Stein Erik Gulliksen (25) og Knut Ulberg
(25) til stede. Fra Vestfold var Henning
Hansen (50), Oddbjørn Hansen (40), Håkon J. Fadum (25), Erik Larsen (25), Harald Skretteberg (25) og John Th. Thollefsen (25) til stede. Fra Telemark var
John Reidar Solstad (40) og Jan N. Nymoen (25) med. Ytterligere fjorten jubilanter vil få merkene senere ettersom de
av ulike grunner ikke kunne bli med til
Vrådal disse dagene.
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Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Ikke glem våre partnere
NLFs samarbeidspartnere hjelper NLF med å
holde lave kontingenter. Derfor er det viktig
at vi støtter opp om bedriftene vi samarbeider med – og at dere som medlemmer bruker
samarbeidspartnerne aktivt. Da oppnår dere
lavest mulig pris, samtidig som dere er med
på å støtte opp om NLFs arbeid.
Husk på at NLF har samarbeidspartnere
innen alle relevante områder for deg som
lastebileier. IF tilbyr gode forsikringsløsninger,
mens Circle K og Dekkmann har gode nettverk
som står klare til å hjelpe deg enten du trenger
drivstoff, dekk eller en matbit på veien.
Telenor sørger for gode kommunikasjonsløsninger, mens Nordea Finans har et totaltilbud på finansiering – og trenger du kompetanseheving hjelper Transportkompetanse
deg med det.
Husk på å spørre NLFs samarbeidspartnere
om et tilbud først, og har du ikke noen kontaktperson får du det ved å ta kontakt med
oss.

Skolebesøk i Sauda
NLF besøkte elevene som går på transportfag
i Sauda. Skolen er viktig for rekrutteringen til
yrket i regionen.
For NLFs egen Herman Berg var denne
dagen i slutten av febuar spesiell. Det er nemlig ikke så mange årene siden han selv var
lærer på transportfag i Sauda.
Men denne dagen var viet NLF. I sitt innlegg
snakket ikke Berg bare om hva NLF står for og
hva vi jobber med, men elevene fikk også en
grundig innføring i hva de kan vente seg den
dagen de begyner som sjåfører.
Elevene hørte nøye etter og det var tydelig
at de hadde god oversikt over hva som rører
seg rundt faget og lastebilen – enten det
gjelder politikk eller teknikk.
Besøket på Sauda var svært vellykket, samtidig som det understreker behovet for denne
typen av utdanninger og ikke minst behovet
for lærlingeplasser.
Er du i tvil om du skal prøve lærling selv
eller ha en utplasser elev er det bare å ta kontakt med oss.
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«På riktig side» hos Scania
Bedre biler – men fortsatt
er det sjåføren som er den
viktigste brikken.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Nye lastebiler blir sikrere og sikrere, samtidig som komforten for sjåførene øker og
miljøbelastningene reduseres.
Likevel er bedriftens holdninger vesentlige for å få redusert antall skader og for å
øke trivselen blant arbeidstakerne. Nettopp
dette var hovedbudskapet da NLF presenterte sitt program, På riktig side, i Haugesund og i Sandnes – og konklusjonen er
ganske enkelt at bransjen må være fremoverlente dersom man i fremtiden skal være
med på å sette agenda i viktige saker.

Derfor var det gledelig å se at mange
hadde tatt turen for å høre på da vi
presenterte På riktig side. De rundt 70
fremmøtte fikk høre om om hvordan
programmet kan være med på å redusere stress blant sjåførene, øke sikkerheten og bedre bedriftens økonomiske
resultat.
Med oss var også Scania, som gikk
igjennom den nye bilen og sikkerhetssytemene som er innebygget i den. Mens
IF ledet tilhørerne gjennom et interessant
foredrag rundt NLF-avtalen - som blant
annet sørger for at lastebileieren er riktig
forsikret.
Fortsatt ikke medlem av på riktig side?
Ta kontakt med regionsansvarlig, så hjelper han dere videre til å bli et fullverdig
På riktig side-medlem.

Steinar Solberg feiret
NLF har mye å takket Steinar
Solberg for. I rundt 40 år har
han hatt verv for NLF. I
begynnelsen av februar fylte
han 70 år.

Markeringen av Solberg skjedde under en
middag på «Bønder i byen», hvor han
blant annet fikk overrakt et reisegavekort
fra styret i Vest-Agder i anledning dagen.
Når Solberg nå har rundet 70 år har han
et ønske om å trappe ned. Det gjør han
ved å bestille fem nye biler. Feiringen, og
kvelden, ble svært vellykket. Ikke minst
fordi Steinar Solberg har en fantiastisk
humor og ironi. Det blir ikke kjedelig
med Solberg til bords.

Transportbedriften HK Solberg, som
eies av Steinar Solberg, er NLFs eldste
medlemsbedrift. Vi gratulerer HK Solberg med 80 år som medlem, og Steinar
Solberg med sine 70 år – og takker for
hjelpen i de 40 årene han har hatt verv i
NLF.

Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

– Det handler om ikke å si opp
Torbjørn Nyhaven har jobbet hos Bendiks i 40 år – men nå er det
snart slutt for den joviale sørlendingen.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– En fantastisk kone som har hatt forståelse for yrket jeg har valgt er en av grunnene til at jeg har kunnet holde på med
dette så lenge som jeg har. Også har jeg
jo heller aldri sagt opp. Det hjelper når
man skal stå lenge i samme jobb.
Den 7. mars har Nyhaven jobbet i 40 år
hos Bendiks transport og han legger ikke
skjul på at mye har skjedd i de årene.
– Ja, det er mye som har forandret seg.
Kjøre- og hviletid har fått mye oppmerksomhet og regelverket er rigid. Samtidig er
det mange som bare konkurrerer på pris.
– Før kunne man stoppe på kroa når
man så noen kjente og man kunne ta pauser når man var sliten. I dag må vi ta pauser når vi blir fortalt det, og ser vi noen
kjente må vi bare kjøre videre. Det var

bedre før. Selve gullalderen var på 70-,
80- og 90-tallet, mimrer Nyhaven.
– Jeg har hatt det godt hos Bendiks.
Det har vært mange gode kolleger, selv
om vi nok var mer sammensveisede enn
vi er i dag. Fordelen for meg er at jeg bor
i bygda hvor Bendiks holder til, så jeg har
aldri hatt lang vei til jobben, humrer han.
Men nå vurdere han å trappe ned. Andre interesser skal pleies.
– Endelig har jeg blitt lastebileier – og
det var kanskje på tide! Jeg har en 1973
modell Volvo-trekkvogn som jeg skal restaurere. Den står på skilter allerede og
jeg skal ha den klar til Vognmannen på
Birkeland nå i sommer. I tillegg har jeg
noen gamle biler og noen gamle motorsykler jeg skal sette i stand, sier han.

HOLDT I ØRENE: Polske tollere i det som må beskrives som
en lystig grensekontroll. Nyhaven kjørte blant annet
hjelpesendinger til Polen fra 1982 til 1993. Foto: Privat

TROFAST: Torbjørn Nyhaven (t.v.) har vært i Bendiks
Transport siden han var 27 år gammel. I Mars feiret han
40 år i bedriften. På bildet sees også daglig leder i
Bendiks, Robert Birkeland. Foto: Reidar Retterholt

Døgnhvileplass i Aksdal
Det er satt av plass til å bygge
døgnhvileplass i Aksdal. Det
bekrefter ordfører Sigmund Lier
i Tysvær kommune på forrige
styremøte i Rogaland.
Med både E134 og E39 er Tysvær kommune
et viktig samferdselsknutepunkt, samtidig
som kommunen står foran store utbygginger
i tiden fremover.
Vintersikker E134
Derfor var det viktig å høre på på ordfører
Sigmund Lier i Tysvær kommune da han fortalte oss om hvilke planer kommunen har for
veiene i området. Heldigvis har kommunen
og NLF tildels sammenfallende prioriteringer
rundt veispørsmålene i området.
Begge er enige om viktigheten av å få bygget en lang tunnel på E134 slik at veien blir
vintersikker, og armen til Bergen er vi også
enige om at er viktig. Det gjelder også E134
fra Solheim og østover.

SAMMENFALLENDE INTERESSER: Ordfører Sigmund Lier (t.h.) var invitert på styremøte i Rogaland.

Må ikke ende opp i en sti
Samtidig er det vesentlig at en undersjøisk
tunnel til mellom 20 og 25 milliarder kroner
ikke ender opp i en sti videre. Rogfast er vesentlig, men det hjeper lite dersom E39 fra
Boknafjorden og til Aksdal ikke rustes opp
samtidig.
Gledelig er det også at kommunen har tatt

høyde for vårt ønske om en døgnhvileplass i
Aksdal. Her har man allerede avsatt et areal
på Eikeskog. Samtidig jobber Tysvær kommune nå med å få på plass noen som vil drive en bensinstasjon med alle fasiliteter på
området.

NLF-MAGASINET 2017 • NR 2

55

Region 5 Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Jubler for
bedre vei

Transportnæringen og næringslivet i
fylket jublet da det ble kjent at E136
skal utbedres i første periode av NTP.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Hardt arbeid fra sentrale tillitsvalgte i NLF har
satt E136 på dagsordenen. Fylkesleder Finn
André Fredvig-Erichsen roser blant annet NLFs
Dagrunn Krakeli for arbeidet hun har lagt ned
i å løfte en av de viktigste veistrekningene på
Vestlandet inn i NTPs planverk.
– Lang vei
– Endelig har vi fått gjennomslag for våre ønsker om opprusting av Europavegen gjennom
Romsdalen, den viktigste inn- og utfartsåren
fra den delen av landet med mest eksport.

Romsdalen har stått på agendaen siden jeg ble
medlem i NLF i 2002, sier fylkesleder Finn André
Fredvig-Erichsen. Han er en av ildsjelene som
har jobbet hardt for ny vei og for at veien skal
komme inn i NTP.
– Vi har kjempet og vunnet en gang, men
måtte vike for Tresfjordbrua og Vågstrandatunellen. De var begge viktige prosjekt som
måtte prioriteres. Det var likevel ikke noen
automatikk i at Romsdalen kom inn igjen året
etterpå, sier han.
Fredvig-Erichsen mener NLF har gjort en formidabel innsats for at veien nå blir bygget.
– En hel transportnæring gratulerer alle trafikanter, sier han.
Viktig for eksportnæringen
Når regjeringen og støttepartier nå tar inn E136
Romsdalen i første planperiode av NTP, er det
en svært god nyhet. Det mener Svein Kroken.
Han har vært en av de store forkjemperne for
ny vei.
– For tungtransporten og reiselivstrafikken er
dette som julaften og 17. mai på samme dag,
sier han og berømmer samtidig NLF og Dagrunn
Krakeli.
– NLF med Dagrunn Krakeli i front har i mer

Kampanje
Løft og sikring
Spar inntil 33%!
Se www.flom.no for priser

Gjelder frem til 12. april
Kontakt oss på 35968790 eller
bestill@kjetting.no
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enn 20 år kjempet for en helthetlig utbygging
av E136 Romsdalen på strekningen Marstein/
Monge/Flatmark og krabbefelt på strekningen
Rødstøl/Stuguflåten. Vi som vet hvilken innsats
som er lagt ned for å få E136 Romsdalen inn
på NTP sender NLF og Dagrunn Krakeli en varm
takk.
Kroken minner om at Møre og Romsdal er det
nest største eksportfylket i landet.
– Trafikken, både totalt sett, og brutt opp på
lastebiler, er større i Romsdalen enn øst-vest
kryssingene lenger sør i landet, sier han.
Vegen knytter Møre og Romsdal til Europa.
Ca. 500 trailere passer gjennom Romsdalen
i døgnet og veien knytter Møre og Romsdal til
Europa. På folkemunne har veien fått tilnavnet
Eksportveien.

53"/41035#3"/4+&/4&(&/
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Hos oss kan du også ta
andre typer kurs, blant
annet ADR, arbeidsvarsling,
bakløfter, truck og
repetisjonskurs løyve.

Som NLF-medlem
får du rabatt på
alle våre kurs!

Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no
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www. transportkompetanse.no



post@transportkompetanse.no



Telefon 02242
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Region 6 Trøndelag

Prosjektet E6 Soknedal
innebærer bygging av
6,5 km ny E6
Den 27. februar ble det gjennomført nok
en risikoanalyse for E6 gjennom Soknedal.
En gjennomgang mellom de forskjellige
fasene i prosjektet ble gjort, før vi foreslo
tiltak for å redusere og fjerne risiko under
anleggsperioden. Med andre ord nærmer vi
oss oppstart. KS 2 er ferdig og nå venter vi
på bompengeproposisjonen som forhåpentlig
vil bli vedtatt av Stortinget i løpet av våren.
Da kan vi forvente at det blir oppstart til
høsten, noe vi har gledet oss til lenge. Antatt
byggetid er 3 år.
Prosjektet består av:
• Soknedalstunnelen, inkludert elektro,
på 3,6 km. (tunnelklasse C og tunnelprofil
T 10,5)
• Ca. 2,9 km ny E6, dimensjoneringsklasse
H5.
• Toplanskryss i Soknedal sentrum.
• To E6-bruer.
• Ca. 1,7 km lokalvegsystem med to bruer.
• Kollektivterminal med parkeringsplasser.
• Øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg

VIKTIG: Politikerne lovte å legge inn en innsats for E39 – og de har levert. Pengene kommer i høy ramme i NTP.

Nytt fra NLF Trøndelag
Det har vært et hektisk første kvartal. Årsmøter hos våre
lokalavdelinger er alltid like lærerikt og hyggelig. Når vi
møtes har vi alltid noe å snakke om, det være seg veg,
vintervedlikehold eller priser.
0

BRØYTEPROBLEMER: En bekymringsmelding er
overlevert til samferdselsråd Tomas Iver Hallem
etter mye dårlig brøyting denne vinteren.

Møte med samferdselsråd Tomas Iver Hallem
Gjentatte ganger denne vinteren har vi
opplevd dårlig vintervedlikehold, og i slutten
av februar hadde vi et møte med samferdselsråd Tomas Iver Hallem. Målet var å finne
en løsning som sikrer bedre brøyting i tiden
fremover. Problemet er ikke sjåførene av
brøytebilene, men heller en systemfeil som
svekker vintervedlikeholdet på våre veier.
Pengene går ikke til produksjon, men til å
opprettholde topptunge hovedentreprenører.
Vi ser at de som utfører arbeidet blir skviset
mer og mer, noe som igjen fører til at
kompetansen forsvinner. Samferdselsråden
deler vår bekymring og temaet vil bli tatt
opp politisk.
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Alle har vi noe vi brenner for, og gjennom årsmøtene har vi klart å sette ord
på dette slik at vi får mange oppgaver å
jobbe videre med. Et eksempel er fra
årsmøtet på Frosta og Åsen, der vi tok
tak i utformingen av det opphøyde
gangfeltet ved Åsen kirke. Saken ble tatt
opp med Statens vegvesen og det er nå
klart at de vil endre på dette.

Folkeaksjon for E39

Den 10. februar ble det gjennomført en
folkeaksjon for å understreke behovet for
å komme i gang med arbeidet på strekningen Betna – Stormyra på E39. Bak
aksjonen sto de berømte damene som
har strikket metervis med gulstripe.
Hovedmålet var å få regjeringen til å
finne oppstartsmidler til vegprosjektet
gjennom arbeidet med revidert Statsbudsjett. Som kjent har begge fylkeskommunene vedtatt å forskuttere slik at
vi kan komme i gang. Fra Stortinget
stilte representanter fra både Sør-Trøndelag og fra Møre og Romsdal. De fikk
oppleve et fantastisk engasjement fra de

ENGASJEMENT: Både små og store har vist et enormt
engasjement.

mange fremmøtte. I buss langs Vinjefjorden fikk de også selv oppleve hvordan hverdagen er for de som bor og
ferdes langs veien. Stortingsrepresentantene lovet at de skulle kjempe for at vi
skal få de nødvendige midler som skal
til for å komme i gang. Og politikerne
har levert. Gleden var stor da vi fikk nyheten om at pengene kommer i høy
ramme i NTP. Det betyr byggestart
allerede neste år.

Årsmøte i Vegforum
Trøndelag

Den 15. mars ble det avholdt årsmøte i Vegforum Trøndelag.
Gjesteforelesere var Johan Arnt Vatnan fra Nye Veier AS og stortingsrepresentant Karianne Tung fra Ap. Det er ingen tvil om at
Nye Veier så langt har levert varene og at de utfordrer den norske
modellen for vegbygging. Ved å bringe entreprenørene tidlig inn i
prosessen, kan man i større grad velge smartere og bedre løsninger.
Nye Veier har i tillegg redusert kostnadene med over 20 %, noe som
betyr mer vei for pengene. Det jobbes nå med å se på effektene
dersom man øker årlige bevilgninger med 1 milliard, noe som kan
sørge for at hele porteføljen blir ferdigstilt i løpet av 10 år. Det vil
si at vi kan forvente at E6 Trøndelag kan stå ferdig i 2017, både sør
og nord for Trondheim.
Karianne Tung holdt et tydelig og godt foredrag der hun rettet
søkelyset mot hvordan vi bør jobbe for å nå frem med våre ønsker i
NTP og påfølgende statsbudsjetter. Samarbeid og felles røst er avgjørende. Hun er også veldig glad for at vi endelig har fått nødvendige vedtak om godsterminal på Torgård. Dette må vi glede oss over
uavhengig av politiske kjepphester. Videre manet hun til samarbeid
for å fremme et felles krav til satsing på våre fylkesveier. Fylkeskommunene må få tilført midler slik at de blir i stand til å håndtere
etterslepet og stanse forfallet på vegene.
Årsmøtet ble gjennomført på ordinær måte og vår regionsjef ble
valgt som leder av Vegforum Trøndelag.

STÅLTANK

• Loggføring av forbruk
• Fjernpeiling av nivå

STOLTE: Vognmenn fra Innherred vil bidra til å løfte næringens interesser. Atle Gausen
(midten) ble foreningens første leder.

Nye lokalforeninger
Den 26. januar hadde vi gleden av å stifte Innherred Vognmannsforening. Denne vil favne de tidligere distriktene 2 og 3, noe som
tilsier at foreningen vil ha om lag 50 medlemsbedrifter fra Steinkjer,
Verdal, Levanger og omegn. Atle Gausen ble valgt som leder, Arild
Sand som nestleder, mens Arild Frøseth og Anders Kotte ble valgt
som styremedlemmer.
Den 29. januar ble nok en ny lokalforening stiftet, denne gangen
Indre Namdal Lastebileierforening. Det var enighet om at næringen
trenger en lokal identitet, noe som skal bidra til større tydelighet
og mer nettverksarbeid til felles beste. Atle Gåsbakk ble valgt som
leder, Ronny Sundvik som nestleder, mens Per Ove Støbakk og Ove
Johnny Lindsethmo ble styremedlemmer.

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Fylkesårsmøtet
i Finnmark med
besøk av forbundslederen
Årsmøtet i Finnmark ble
sparket i gang med leveradørutstilling på fredagen.
0

ODD HUGO PEDERSEN troms@lastebil.no

Etter en rolig start ble det mer faglig innhold når årsmøtet samlet seg på lørdag
morgen. Ordfører Monica Nielsen fra
Ap, statssekretær Ronny Berg, FrP og
forbundsleder Tore Velten deltok i panelet

50 ÅR: Holmen Transport ved andre generasjons driver Rune Holmen ble hedret for 50 års medlemskap i NLF Finnmark.

under den næringspolitiske debatten, som
ble ledet av regionsjef Odd-Hugo Pedersen. Tema for debatten var ny NTP, rekruttering og konkurranseforholdene i
transportnæringen.
Under årsmøtet ble Yngve B. Harila og
Rune Holmen gjenvalgt som leder og

nestleder. Øystein Flage ble gjenvalgt for
2 nye år i styret, mens Arnt Wang kom
inn som nytt styremedlem etter Viktor
Andersen. Vi takker Viktor som har vært
et engasjert styremedlem i NLF Finnmark siden 2003.

Jubileer og debatt
på Finnsnes
MARKERING: Nils Harry Jakobsen ble behørlig feiret
av Utekontrollen i Gullesfjorden. Dette tyder på et
godt forhold mellom de som skal kontrollere og de
som blir kontrollert. Bildet er tatt under årsmøtet i
NLF-Nordland hvor 60-årsdagen også ble markert.

Teknisk kontroll
utenom det vanlige
Det at våre medlemmer blir vinket inn på
teknisk kontroll er ikke uvanlig, men da Nils
Harry Jakobsen rullet inn på kontrollstasjonen i
Gullesfjord i Vesterålen skulle det bli en kontroll
utenom det vanlige.
Kontrollørene sang bursdagssang og
avsluttet kontrollen. Eneste dokumentasjon de
ønsket var fødselsattest – og ganske riktig,
sjåføren hadde rundet 60 år. Da dette var
dokumentert var det klart for kaffekos inne i
kontrollstasjonens lokaler.
Nils Harry Jakobsen kjører Gravdal – Tromsø
hver uke og har godt kjennskap til kontrollørene.
Personalet ved Gullesfjord kontollstasjon har,
etter jubilantens utsagn, like god greie på når
han er i området som han selv.
Utekontrollen hadde sett på Coop-xtra sin
facebookside at Nils Harry hadde stordag og
ønsket å gjøre stas på jubilanten.
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NLFs vedtak om at det skal gjennomføres
næringspolitisk debatt som en obligatorisk del av årsmøtet synes å være et godt
trekk. Også under årsmøtet i Troms ble
debatten rundt NTP, rekruttering og fylkesveier gjennomført med stort engasjement fra medlemmene i salen og fra deltakerne i panelet. Panelet besto av
fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo, leder i Lenvik Arbeiderparti Kjetil
Johnsen og fylkestingsrepresentant TomErik Forså fra FrP. Fra NLF deltok viseadministrerende direktør Jan Terje
Mentzoni.
Under årsmøtemiddagen på Hamn i
Senja mottok daglig leder Arnold Hauan
i Leif Hauan og sønner heder for 50 års
medlemskap i NLF. Firmaet har drevet
vintervedlikehold sammenhengende siden 1952 og er i dag en liten maskinentreprenør med tre ansatte. Arnold Hauan
takker for oppmerksomheten og overbringer en hilsen fra sin 92 år gamle far
som startet bedriften i sin tid.
Kanebog Transport ved Trond og Ann
Kristin Kanebog mottok nål for 25 års
medlemskap i NLF, de driver ett relativt

50 ÅR: Arnold Hauan viser stolt frem plaketten fra NLF,
som han fikk overrakt på landsmøtet.

ENGASJEMENT: Det var stort engasjement fra salen under
den næringspolitiske debatten på årsmøtet.

stort transportselskap i Harstad med
tankbiler som går for flere oljeselskaper.
Fylkesleder Kari Workinn ble gjenvalgt
sammen med resten av styret.

Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Årsmøte og jubileum hos
Vesterålens Lastebileierforening
Det var godt oppmøte og god stemning under årsmøtet i Vesterålens Lastebileierforening på Sortland.
Årsmøtet ble avholdt på Sortland Hotell 23. februar, og spesielt moro var det å så at som mange
«yngre» lastebileiere hadde tatt seg tid til å møte.
Leder Einar Endresen hadde i forbindelse med 40års –jubileet besørget innkjøp av kake for å markere begivenheten. To medlemsbedrifter fikk samtidig tildelt merket for 10 års medlemskap. Dette var
Bilberging Sortland ved Ronn Olsen og Stig Karoliussen.
Årsmøtet for øvrig inneholdt ingen overraskelser og de valgte representantene fortsetter i sine verv.

10 ÅR I NLF: Stig Karoliussen får tildelt merket for 10
års medlemskap av Einar Endresen.

Salten Lastebileierforening legges ned
På årsmøtet til Bodø Transportservice ble
det bestemt å legge ned Salten Lastebileierforening.
Lokallagets leder Leif Lindstrøm hadde
sendt ut et skriv til samtlige medlemmer
at lokallaget i håp om å skape engasjement – men mangel på tilbakemeldinger
førte til at Lindstrøm fremmet forslag om
å legge ned.
Dette ble vedtatt og prosessen for å
legge ned lokallaget er startet. Blant annet
må det gjennomføres to ekstraordinære
generalforsamlinger med samme utfall, for
at nedleggelen skal bli endelig godkjent.

HEDRET: Ronn Olsen, daglig leder Bilberging Sortland,
får tildelt merket for 10 års medlemskap av Einar
Endresen.

Årsmøte i Nordland
Thon Hotel Nordlys i Bodø var vertskap for
årets årsmøte i Nordland den 3.-5. mars.
På møtet ble Valgkomitèens innstillinger
vedtatt, og sittende styre beholdt.
Samtlige lokallag deltok på møtet, der
også direktør i NLF, Geir A. Mo, og regionssjef Odd Hugo Pedersen var.
En næringspolitisk debatt med Eirik
Sivertsen fra AP, Kenneth Svendsen fra Frp
og Joakim Sennesvik fra Høyre ble også
arrangert.
NLFs samarbeidspartnere i If, Telenor,
Nordea og Circle K fikk benyttet muligheten
til å vise frem sine produkter og nyheter.
NLFs fortjenestesmerke i Sølv ble tildelt
Nils Harry Jakobsen og Einar Endresen av
nestleder i forbundsstyret Alv Ervik og Ottar
Bernhardsen. Begge fikk utmerkelsen for
langt og trofast arbeid for NLF Nordland.
Det var svært hyggelig at vi også i år
kunne benytte årsmøtet til å dele ut 50 års
medlemskapsbevis.
Fylkesleder Einar Endresen overrakte
Gunnar Svendsgård NLFs 50-årsmerke og
plankett.

Årsmøte hos Rana
Lastebileierforening
Årsmøtet ble avholdt på Rana Transportsentral 2. mars 2017. Det var noe redusert
oppmøte under årets årsmøte i Rana. De
valgte representantene fortsetter i sine
verv. På årsmøtet fikk også Ernst Pedersen
beviset på 25 års medlemskap av lokallagets leder Bjørn Strifeldt.

25 ÅR: Bjørn Strifeldt overrekker 25-årsbeviset
til Ernst Pedersen

HØYTIDELIG: Ottar Bernhardsen (tv) og Einar
Endresen (th) overrakte 50-årsbeviset til Gunnar
Svendsgård (midten) på årsmøtet i Nordland.

SØLV: Nils Harr Jaklobsen og Einar Endresen får
NLFs fortjenestesmerke i Sølv av Alv Ervik

Fortsatt gap
Regjeringen vil sette av 24 milliarder kroner til rassikring i NTP. Det er ikke nok.
I begynnelsen av mars ble nasjonal rassikringskonferanse arrangert i Tromsø. Der kunne statssekretær
Tom Cato Karlsen, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Idar Juvik fra transport- og kommunikasjonskomiteen fortelle
at regjeringen i kommende NTP vil sette av 24 mrd i 12 årsperioder til rassikring. Det er en betydelig økning i
forhold til inneværende NTP. Likevel er det langt frem til for å kunne rassikre alle riks- og fylkesveier med høy og
middels skredrisiko. For å få det til kreves en investering på 48 milliarder kroner – eller det dobbelte av hva som
nå blir bevilget.
Det ble ikke spesielt godt mottatt blant opposisjonen og i rassikringsgruppen, som ble etablert i 2001 etter
initiativ fra NLF Troms.

DEBATT: Næringspolitisk debatt med Eirik
Sviertsen, AP, Kenneth Svendsen Frp, Joakim
Sennesvik Høyre, og Geir A. Mo NLF.
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Jubilanter:

55
10.03

I dag kjører Jan Westgaard langtransport med sin ene lastebil. Dermed er jubilanten tro som en skomaker mot sin lest.
For i 1982 var det nettopp langtransport med en skapbil som ble veien inn i transportyrket for sjåføren fra Stjørdal.

60
21.03

Andreas Flægstad, 7633 Frosta

60
26.03

Steinar Bakkelund, 2850 Lena

60
27.03

Knut Bugge, 7091 Tiller

60
02.04

Torger Skaug, 3520 Jevnaker

60
22.04
80
11.02

62

Jan Westgaard, 7502 Stjørdal
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Helt siden Andreas Flægstad begynte å kjøre dyr i 1978 har det vært Volvo. Det kjører han i dag også, men
dyrene er byttet ut med avfall. Flægstad har mange jern i ilden. Han har vært med i NLF både lokalt og
regionalt – og har et lite gårdsbruk med gris og korn. Lokalpolitiker har han også vært, i tillegg til at han har
engasjert seg i lag og foreninger der barna har deltatt.

Helt siden starten i 1983 har det handlet om stykkgods og tippkjøring. Det handler det fortsatt om for de to
bilene Steinar Bakkelund eier i dag. Men Lena-mannen har også kjøretøy som hobby. Både veterantraktorer
og –biler er å finne i garasjen.

I dag har Knut Bugge rundt 15 biler som går med kran og på langtransport. Utviklingen siden starten i 1987,
da han kjørte for E.A. Smith i Trondheim, har med andre ord vært rivende. Lokalt har Bugge også vært aktiv i
NLF, og når han ikke jobber tar han vare på barnebarn og en båttur.

Torger Skaug startet kjøringen for sin far i 1977 og dannet sitt eget AS i 1994. I dag har han seks Scania
som frakter jernbanesviller, tømmer og betongelementer. Skaug trives godt på fjellet og en av hobbyene er
toppturer. I tillegg trives han godt når han kan pusse opp, bygge og vedlikeholde hytter og hus.

Knut Hellerød, 1470 Lørenskog
Knut Hellerød begynte å kjøre kranbiler i 1980. I dag har han seks biler som primært går innen bygg og anlegg.

Erling Flasnes, 7820 Spillum
En 1948-modell Tempo trehjuls motorsykkel med platt var starten på E.Flasnes Transport AS da Erling Flasnes
registrerte den i oktober 1951. Senere har virksomheten økt til 20 lastebiler og 28 ansatte, og i 2015 passerte
omsetningen 40 millioner kroner. Fortsatt er Erling aktiv i bedriften som deleier og styreformann. Han har vært
medlem i NLF siden april 1968, har sittet i utvalg i fylkesavdelingen og hatt verv i Midtre Namdal Lastebilforening. På fritiden tilbringer han mye tid langs vegen i bobil. Han hadde som mål og besøke alle byer i
Norge, noe han klarte for noen år tilbake.

80
27.03

Olav Rivenes, 5260 Indre Arna

80
17.04

Finn Helge Gisholt, 3739 Skien

85
16.04

Kåre Bergstøl, 3629 Nore

Med en 1946 Chevrolet begynte Olav Rivenes å kjøre som 19-åring. I dag har Rivenes AS 41 lastebiler og flere
andre maskiner i stallen. For NLF har Rivenes også gjort en solid innsats som styremedlem i Arna Lastebilforening. En solid skytter har Rivenes også vært. I flere år var han med i Arna og Åsane skytterlag og drev
med baneskyting.

Finn Helge Gisholt startet å kjøre etter sin far i 1961. Det gikk i MAN og i Mercedes og oppdragene var varierte. Men Gisholt har også en solid fartstid i NLF. Han var med i Grenland Lastebileier-forening da den startet
og har også sittet i styret i NLF Telemark. I dag er han pensjonist og tar gjerne en tur på jakt – når han da
ikke kjører minibuss for ulike turbusselskaper.

I dag har barn og barnebarn tatt over bedriften Kåre Bergstøl bygde opp. Med eget grustak, betongblanderi og
transport var det en solid bedrift han stablet på beina, etter at han begynte å kjøre tømmer i 1952. Bergstøl
har vært med i NLF på lokalt og regionalt plan i flere år og det var først nylig han hang bort tenningsnøklene for
siste gang. Helt frem til han var 81 år gammel kjørte han lastebil. Nå koser han seg i kårboligen på gården der
det i dag bor fire generasjoner. I tillegg leser han mye og tar seg gjerne en tur i skogen på jakt.

Fødselsdager i mars
50 år
03
04
12
14
27

Frode Haugsdal
Jan Tommy Olsen
Tor Erling Halvorsen
Jon-Erik Torp
Dag Morten Skartlien

55 år
05
06
13
14
19
19
22
29

Kjell Arne Ellingsen
Jan Westgaard
Helge Berg
Fred Lasse Pedersen
Hans Erland Jahr
Resad Bajramovic
Bjørn Halvard Dahlen
John Henrik Morgenlien

60 år
05
07
09
16
17
21
21
22
26
27
30

Arve Bjarne Holm
Bjørn Topaas
Nils Harry Jakobsen
Ole Johan Olsen
Arnulf Hanssen
Andreas Flægstad
Tore Esp
Børre Bjertnæs
Steinar Bakkelund
Knut Bugge
Odd-Erik Henden

65 år
01
01
05
10
13
15
22
26
29

Lodve Tiller
Einar Laukelid
Jan Ivar Høisveen
Svenn Harald Rønaas
Nils Odne Urdal
Jan Neri Kjeldsen
Jarle Sande
Lars Borten
John Erik Kjettorp

5109
1789
8050
1612
6014

Hylkje
Berg I østfold
Tverlandet
Fredrikstad
Ålesund

5420
7502
3946
9845
2034
3120
3960
2019

Rubbestadneset
Stjørdal
Porsgrunn
Tana
Holter
Nøtterøy
Stathelle
Skedsmokorset

6622
1352
8372
8376
9283
7633
7503
3370
2850
7224
2340

Ålvundfjord
Kolsås
Gravdal
Leknes
Tromsø
Frosta
Stjørdal
Vikersund
Lena
Melhus
Løten

7650
3890
2380
2016
4634
3739
6823
7234
3154

Verdal
Vinje
Brumunddal
Frogner
Kristiansand S
Skien
Sandane
Ler
Tolvsrød

70 år

10
11
11
19
20
23
25
30

Finn Skurve
Tor Heggelien
Karl Johan Halle
Steinar Engjom
Johnny Bråthe
Åge Søgård
Inger Borgny Røe
Øystein Beck

75 år

20 Birger Myrvang
28 Otto Berg

80 år

27 Olav Rivenes

85 år

11 Leif Kvås
25 Tormod Stensrud
30 Knut L Vårum

4330
3630
7510
2651
1743
2337
7288
1621

Ålgård
Rødberg
Skatval
Østre Gausdal
Klavestadhaugen
Tangen
Soknedal
Gressvik

4868 Selåsvatn
2340 Løten
5265 Ytre Arna
3855 Treungen
3714 Skien
7105 Stadsbygd

Fødselsdager i april
50 år
06
11
12
14
16
20
20

Stig Teigaas
Helge Tofte
Jan Inge Rønning
Bjørn Jensen
Jørn Johansen
Henry Silkjær
Bjørn Nordnes

55 år
11
16
20
30

Henry Damsgård
Maarten Beck
Knut Hansen
Helge Bukkvold

60 år
02
03
05
08

Torger Skaug
Erik Haug
Thomas Hausken
Gudbrand Bjone

7010
2670
7320
3825
9409
5652
2034

Trondheim
Otta
Fannrem
Lunde
Harstad
Årland
Holter

4352
2850
9042
7374

Kleppe
Lena
Laksvatn
Røros

3520
2123
5504
3522

Jevnaker
Bruvoll
Haugesund
Bjoneroa

60 år
10
16
16
16
16
17
22

Åge Snerten
Per Olav Klund
Roy Arne Andren
Alf Kristian Feen
Trond Erik Hansen
Ole Andreas Oraug
Knut Hellerød

65 år
04
07
13
16
17
17
18
18
18
18
26
30

Leif Håkon Haldsrud
Hallstein Halvorsen
Stein Stormoen
Arvid Gjerde
Osvald Sæve
Knut Ivar Hansen
Halvor Småøien
Kai Lindemark
Ingar Wangen
Arild Oftedal
Ola Hjelmstadstuen
Torbjørn Voldheim

70 år
02
08
08
19
20
22
25
29

Asbjørn Nordås
Tore Korntorp
Ragnar Hansen
Erling Berg
Finn Bakaas
Per Madsen
Oddmund Jeppesen
Nils-Fredrik Nilsen

75 år

10 Jan Erik Andersen
18 Svein Holmen
21 Ivar Andresen

80 år

17 Finn Helge Gisholt
30 Bjørn A Frenning

85 år

16 Kåre Bergstøl

2440
1870
1392
3176
1930
1815
1470

Engerdal
Ørje
Vettre
Undrumsdal
Aurskog
Askim
Lørenskog

2870
5227
2450
6315
5360
4821
7232
1892
1455
4333
2635
2870

Dokka
Nesttun
Rena
Innfjorden
Kolltveit
Rykene
Lundamo
Degernes
Nordre Frogn
Oltedal
Tretten
Dokka

3070
2266
2114
6196
2390
3412
1925
5179

Sande I Vestfold
Arneberg
Disenå
Norangsfjorden
Moelv
Lierstranda
Blaker
Godvik

3050 Mjøndalen
3057 Solbergelva
1390 Vollen
3739 Skien
2335 Stange
3629 Nore
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Forbundsstyret

Fylkesavdelinger
REGION 1

Tore Velten
Forbundsleder

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

Alv Ervik

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

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

Kjell Haugland

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

Sverre-Jan
Rønneberg

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

Øyvind Lilleby

Styremedlem, Region 6
P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41
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Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 RÅDE
Mobil: 90 18 94 44
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.no
ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud
Fredrikstad Transportforum AS
Titangaten 7B, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Telefon: 69 35 72 72
Mobil: 90 97 20 85
Faks: 69 35 72 70
E-post: post@graarud-ftf.no
OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Nicolai Jakhelln
Jakhelln AS
Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 99 30
Mobil: 97 55 58 00
E-post: snj@jakhelln.as

REGION 2

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

REGION 3

Regionsjef Olav Klasson Vefald
Direktør Smidthsgate 3, 3732 SKIEN
Mobil: 95 70 19 54
E-post: btv@lastebil.no
BUSKERUD
Fylkesleder Knut Bakken
Østhellinga 32, 3370 VIKERSUND
Mobil: 90 18 65 29
E-post: knutba@hotmail.com
TELEMARK
Fylkesleder Ragnhild Gløsmyr Berg
Tipp Frakt AS
Mobil: 93457320
E-post: ragnhild.berg@tippfrakt.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
Fylkesleder
Gunni Kverndal Amundal
Henry Kverndal AS
Tlf: 72531634
Mobil: 48075296
postmaster@kverndal.no

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

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

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

REGION 5

Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@ lastebil.no

Distriktssjef Hordaland og
Sogn og Fjordane Birthe Minken
Mobil: 99 50 18 75
E-post: bm@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

Regionsjef Jan Ove Halsøy
Søre Brurås 3, 5131 Nyborg
Mobil: 92038333
E-post: nlfvest@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

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

egil@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

Ressurspersoner

Ressurspersoner

BILBERGING

TEKNISK GRUPPE
E-post

Mobil

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
arnesteinar.indrebo@mesta.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

skarvanogroltdalen@hotmail.com
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
aloverland@overlandtransport.no
Magne Årvik
magne@arne-thorsen.no
John Reidar Solstad		
Vivi Solstad		

Nordland

Steinar Ernestussen
Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg

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

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

Troms

Arnold Hauan
Elling Haukebø
Anne Pauline Eliassen
Karianne Ervik

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

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

Finnmark

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

90 62 41 88
91 74 78 98

Aust-Agder Robert Birkeland
Ellef Steller

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

99 21 62 01
90 03 43 44
97 58 53 73
91 35 53 01
91 87 91 00
41 50 72 00

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Psykologvakten

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

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

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

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

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse:
Telefon:

Navn

Mobil:

Postnr.:

Poststed:

Telefaks:

E-post:

Eier/daglig leder:

Fødselsdato:

Type transport:

Antall lastebiler:

Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted:

Dato:

Underskrift:

VERVET AV
Navn:

Medlemsnr.:

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

66

NLF MAGASINET 2016 • NR 1

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
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UNIK
NYHET!

ANSVARSFORSIKRING
for NLF-medlemmer
HVA FÅR DU?

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

NÅR FÅR DU ERSTATNING?

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

HVA HVIS BEDRIFTEN FÅR ERSTATNINGSKRAV?

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

