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drivstoffeffektiviteten og sikkerheten som kreves for langsiktig produktivitet
og lønnsomhet. De har også et unikt og spennende design som er inspirert
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Trygg Transport
fra ansvarlige
transportører!
I disse dager lanserer NLF et nytt kvalitetsmerke for norsk transport. Etter
å ha inngått avtale med Sveriges Åkeriforetag, SÅ, er det nå klart for Fair
Transport også i Norge. Dette er en nyskapning som vi tror kan bidra til å
sette enda sterkere søkelys på transportkjøpers ansvar for å velge sikker,
ren og ansvarlig transport.
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De siste årene har konkurransen i transportmarkedet blitt stadig tøffere.
Prisene dumpes og mer eller mindre kyniske transportmeglere og innkjøpere presser transportørene til å kjøre billigere og billigere. Store kunder
sender brev til våre medlemmer med opplysning om at prisene blir justert
ned med et tosifret antall prosent. Prisene for transport er på noen områder
lavere i dag enn på mange år. Dette skjer samtidig som priser, lønninger,
skatter og avgifter øker for hvert år. Dette er ikke en sunn utvikling.

NLF lanserer nå
Fair Transport
– et forpliktende
kvalitetsprogram for
vegtransportører som
har som måle å styrke
trafikksikkerheten,
senke utslippene av
klima- og miljøgasser
og sikre sjåførens
sosiale forhold.

I takt med den tøffe konkurransen har antall useriøse aktører fra både inn- og utland økt. Vi ser rekordmange øst-europeiske selskaper på norske veier. NLF har dokumentert at det kommer inn ledig kapasitet
over grensene våre tilsvarende 207 000 tomme lastebiler hvert år. De kommer ikke hit på sightseeing.
De kommer for å ta del i et for dem lukrativt innenlandsmarked. Kostnadsnivået er langt lavere og
mulighetene for jukse med arbeidstid, kjøretid og lønn er store.
Resultatet av dette, kombinert med et EU som ønsker å liberalisere europeisk transportmarked ytterligere, blir en negativ prisspiral – et kappløp mot bunnen. Det kan komme til å ødelegge norsk og skandinavisk transportnæring dersom noe ikke gjøres.
NLF har påpekt dette i mange år. Med basis i vår transportsvane-tenkning lanserer vi nå Fair Transport
– et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører som har som mål å styrke trafikksikkerheten,
senke utslippene av klima- og miljøgasser og sikre sjåførens sosiale forhold. Programmet skal motvirke
usunne holdninger i transportkjeden, holdninger som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.
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Vår felles jobb er todelt: For det første må vi må lære opp våre kunder til å forstå det juridiske og moralske
ansvaret de har for å velge bærekraftig kvalitetstransport fremfor bunnpristransport fra øst. For det
andre må vi sørge for at NLFs medlemsbedrifter leverer slik transport. Beviset på dette er at de kan merke sine biler og sitt materiell med Fair Transport. Det skal være et kvalitetsmerke for sikker og bærekraftig transport som kun seriøse NLF-bedrifter skal kunne bære. For å kvalifisere til å være med i Fair
Transport, må bedriften ha et godkjent trafikksikkerhetsprogram, opplæring i utslippsvennlig kjøring,
et fullverdig HMS-system og et program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar.
NLF leverer alle disse programmene til våre medlemmer. Hjelp oss å sikre at norsk kvalitetstransport har
en fremtid. Sørg for at bedriften din blir med i Fair Transport!
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Når følelser
Møter logikk

AKTUELT & SMÅSTOFF
TIPS OSS
redaksjonen@lastebil.no

KAMERA: Volvo har
utarbeidet en løsning
med et kamera der
sjåføren kan se hva som
foregår på fremre hjørne
på passasjersiden av
kjøretøyet. (Foto: Volvo)

Myke trafikanter i fokus
Volvos sikkerhetsrapport for 2017 slår fast
at antallet alvorlige trafikkulykker der lastebiler er innblandet har sunket. Samtidig slår
rapporten fast at altfor få lastebilsjåfører
bruker belte og at sikkerheten til myke trafikanter må bedres.
Rapporten konkluderer nemlig med at om
lag 35 prosent av personene som utsettes
for alvorlige ulykker eller dødsfall i forbindelse med ulykker der lastebiler er involvert,
regnes som myke trafikanter.

– For å redusere antall ulykker må vi fortsette å utvikle tekniske løsninger som kan
hjelpe sjåførene. Samtidig må alle trafikanter bli mer oppmerksomme på farene i trafikkmiljøet, sier Carl Johan Almqvist som er
trafikksikkerhetsdirektør i Volvo Trucks.
Volvos sikkerhetsrapport er utarbeidet av
ART (Volvo Trucks Accident Research Team).
Siden 1969 har ART undersøkt og analysert
ulykker der lastebiler har vært innblandet.

Gave til kollegahjelpen
Hva gir en i gave til en jubilant som har
alt? Det er et spørsmål vi ofte stiller når vi
skal i bursdag. NLF var invitert til 30-årsfest for TS-Forum nylig og valgte en smart
vri: Presangen ble gitt til et godt formål.
NLF ga et gavekort på 3 000 kroner merket Kollegahjelpen. TS-Forum takket pent
for gaven og jubilanten var ikke snauere
enn at de svarte med samme beløp! Dermed ble det 6 000 kroner til Kollegahjelpen.
– Vår tanke var at Kollegahjelpen gjør
en viktig jobb for hele næringen. Både for
TS-forums transportører, NLF-medlemmene med sjåfører og de som er med i begge
deler. Det koster penger å utvikle Kollegahjelpen, selv om mange frivillige utfører
en fantastisk dugnadsinnsats for å støtte
sjåfører som har vært innblandet i alvorlige ulykker eller andre situasjoner, sier forbundsleder i NLF Tore Velten.

8

NLF-MAGASINET 2017 • NR 4

Totalkostnaden
ned 1,1 prosent
NLFs kostnadsindeks viser at totalkostnaden for lastebiltransport uten
ferge og bom, gikk ned med 1,1 prosent fra mars til april i år. Årsaken til
den reduserte totalkostnaden kommer av reduserte delindekser på
drivstoff, administrasjon og kapital.
Øvrige indekser var uendret. Trass i
tilbakegangen har de totale kostnadene uten ferge og bom økt med 3,3
prosent i løpet av de siste tolv
månedene. Konsumprisindeksen økt
med 0,2 prosent fra mars til april
2017, og har i løpet av det siste året
gått opp med 2,2 prosent.
NLFs kostnadsindeks utgis i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.
Deler av statistikken er tilgjengelig
for NLFs medlemmer på et lukket
medlemsområde. Detaljert informasjon om kostnadsutviklingen kan
fås ved å abonnere på det månedlige indeksheftet som utgis av NLF og
SSB.

Lengre garanti

MAN dobler garantien på originaldeler fra
12 til 24 måneder. Garantitiden gjelder for
selve delen, arbeidet og tilleggsmaterialet.
Den økte garantitiden gjelder også for arbeider gjort i utlandet, skriver MAN i en
pressemelding. Den økte garantitiden gjelder også for MAN EcoLine. Dette er brukte
originaldeler som har blitt overhalt.

OVERREKKELSE: Forbundsleder Tore Velten
overrakte NLFs gave til TS Forum i forbindelse med
30-årsjubileet. Og fikk gave tilbake fra TS Forum.
(Foto: Jan Oskar Karlsen)

Styreleder Øystein Lie i TS Forum er
enig: – Vi ser at Kollegahjelpen betyr mye
for mange og at den har hjulpet mange
til å komme tilbake etter tragedier på vegen. Det er fint at vi kan vise at dette er
en god ordning.

LENGRE GARANTI: MAN øker garantitiden på deler fra
12 til 24 måneder. Økningen gjelder også brukte
originaldeler som har blitt overhalt. (Foto: MAN)

Nye minstelønnsatser fra
1. juni

ROBOT: Starship og Mercedes samarbeider om et prosjekt hvor roboter leverer pakkene den siste lille biten ut til
mottakeren. Nå skal Logisitikkgiganten Hermes ta systemet i bruk i London og i Hamburg. (Foto: Mercedes-Benz)

Skal sette 1500 el-varebiler i drift
Det tyske logistikkselskapet Hermes har inngått en strategisk avtale med Mercedes-Benz.
I løpet av 2018 skal selskapet sette elektrisk
drevne Mercedes varebiler i drift i de tyske byene Stuttgart og Hamburg. Planen er å ha
rundt 1500 elektriske Mercedes Vito og Sprinter på veien over store deler av Tyskland innen
2020. Selskapet skal også prøve ut smart-

levering ved hjelp av roboter levert av Starship. Robotene skal få sine første transportoppdrag i Hamburg og i London. Starship og Mercedes-benz har i dag et tett samarbeid som
går ut på å la roboter ta seg av den aller siste
delen av leveringen ut til kunden før robotene
vender tilbake til varebilen.

Populær
Trass i ny Volkswagen Crafter og MAN varebil
går salget av Mercedes-Benz Sprinter strålende. I Perioden fra januar til mars i år har Mercedes levert ut rundt 45 000 nye Sprintere til
kunder over hele verden. I Sprinters mer enn
tyve år lange historie er dette det beste resultatet for første kvartal og representerer en
vekst på rundt 10 prosent sammenliknet med
samme periode for ett år siden.
Dagens Sprinter har vært på markedet siden 2006 og siden lanseringen av Sprinter har
totalt rundt 3,3 millioner biler blitt produsert.
Også her hjemme øker salget av Sprinter.

Velg rett land

POPULÆRT: Dagens Sprinter har vært i produksjon
siden 2006. Fortsatt setter den salgsrekorder.
(Foto: Mercedes-Benz)

I dag produseres bilen ved to anlegg i Tyskland, i tillegg til Argentina, USA, Kina og Russland.

Sverige har innskjerpet rutinene rundt valg av land i skriveren. Pass derfor på at du
velger korrekt land når du starter å kjøre slik at du unngår bot ved kjøring i Sverige og i
utlandet. Dersom du ikke velger land risikerer du 1000 kroner i bot for hver gang du har
unnlatt å registrere – og dersom som har 28 dager uten at landsymbolet er benyttet kan
boten bli høy.

Med virkning fra 1.juni 2017 vil den
nye minstelønnen for lastebilsjåfører
være kr. 167,65 per time. Dette tilsvarer den nåværende minstelønnssatsen for nær- og distribusjonstransport i Godsoverenskomsten
2016-2018, den dominerende tariffavtalen innen vår næring.
Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på
vei med kjøretøy med totalvekt over
3,5 tonn. Forskriften gjelder også for
kabotasjekjøring, det vil si transportoppdrag mellom steder i Norge som
etterfølger en grensekryssende
transport til Norge, og kombinert
transport, det vil si transport på vei
i Norge som starter eller slutter med
en grensekryssende transport på
jernbane eller skip.
Forskriften gjelder ikke grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette
eller ved transport av virksomhetens
egne varer. Forskriften gjelder heller
ikke lærlinger eller personer på arbeidsmarkedstiltak.
NLF, og vår representant i nemda,
kjempet for å få ut diettbestemmelsen i den nye forskriften uten å nå
frem. Dette fordi diett ikke er lønn,
og fordi regelkontrolløren, Arbeidstilsynet, har utfordringer nok med å
følge opp minstelønnskrav overfor
utenlandske sjåfører. Det kan likevel
være grunn til å minne om at følgende unntak, i forskriftens § 6, her kan
komme til anvendelse: ”Forskriften
kommer ikke til anvendelse dersom
arbeidstaker samlet sett er omfattet
av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det
lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet”.
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TK med ny læreplan for YSK:

Mer praksisrettet
YSK-kursene har vært for teoretiske og for lite praktisk
rettet. Nettopp det endres i de nye kursene fra Transportkompetanse.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Vi utvider den praktiske delen samtidig
som vi legger inn nye elementer. På den
måten håper vi at de nye YSK-kursene,
som nå er godkjent av Statens vegvesen
på Lillestrøm, skal bli mer attraktive, sier
fagleder for YSK hos Transportkompetanse, Bjørn Arne Steinsland.

Flere nye elementer

– Blant annet utvider vi den praktiske
delen som går på lastesikring og på kjetting. I tillegg har vi med en større del som
går på ulykkesberedskap og vi bruker mer
tid på regelverket rundt kjøre- og hviletid.
Vi merker at de nye kursene tas godt i mot
og at de nye elementene er gode tilskudd
som har vært etterspurt. Det er ikke noen
hemmelighet at YSK-kursene hittil har
vært for teoretiske, sier Steinsland.

– Viktig å følge med

Steinsland understreker at det er viktig

med en utvikling av innholdet og strukturen på kurset.
– For mange er dette andre gang de tar
YSK. Da er det viktig at de opplever at
kurset utvikler seg og følger med i tiden.
Ett eksempel på det er at vi tar med en del
om flåtestyringssystemer. Disse gir verdifull informasjon til sjåføren om hvordan
bilen skal brukes og hvordan man kjører.
Følger man rådene disse systemene byr
på, samtidig som man lærer seg til å bruke dem, får man også bedre forutsetninger for å bruke bilen rett. For oss er det en
naturlig del å fortelle om, og undervise i,
på et YSK-kurs.

Likt over hele landet

– En utfordring med YSK-kursene har
vært at det er så stor spredning på sjåførene som deltar. Noen kjører tømmer,
andre kjølevarer og noen ADR. Andre
igjen kjører langtransport mens noen

PRAKTISK RETTET: Det legges stor vekt på å gjøre de nye YSK-kursene fra Transportkompetanse mer praktisk rettet.
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FORNØYD: Fagleder for YSK hos
Transportkompetanse, Bjørn Arne
Steinsland, er fornøyd med at
de nye læreplanene er
godkjent av Statens
vegvesen på
Lillestrøm.

kjører lokalt. Ved å gjøre YSK mer praktisk rettet sørger vi samtidig for at det
treffer flere, forklarer Steinsland.
Han fremhever også fordelen av at alle
YSK-kursene til Transporkompetanse er
like over hele landet.
– Det gir kursdeltakerne en unik
fleksibilitet med hensyn til hvor de vil ta
kurset, samtidig som de kan være sikre på
at innholdet er det samme uansett hvor
det tar det – så lenge det er i regi av
Transportkompetanse, sier Steinsland.

Ap-forslag:

Vil ulovlig kabotasje og u
I skyggen av regjeringens lansering av NTP i april
fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag som foreslo
11 tiltak for en likere konkurranse i lastebilnæringen.
0

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no / JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Flere av punktene i forslaget er som tatt
rett ut av tidligere NLF-vedtak, og organisasjonen blir også henvist til som kilde.
Forslaget ble tatt opp til debatt i Stortinget i slutten av mai.

dittkort. Forslaget tar også til orde for å
få på plass en nettbasert registreringsordning for alle transportoppdrag i Norge for
på den måten å få bedre oversikt over
kabotasjekjøring.

– Utviklingen må snus

Ansvarliggjøring av

Eirik Sivertsen, nestleder i transport- transportkjøper
komiteen og transportpolitisk talsperson Partiet tar også til orde for i større grad å
i Arbeiderpartiet, er tydelig i sin sak. – Vi ansvarliggjøre transportkjøper. Det skal
kan ikke tillate at lastebilnæringen skal man få til gjennom å gjøre vareeiere ankonkurrere på ulike vilkår i forsvarlige for transporten – samhold til utenlandske aktørtidig som man ønsker å leger. Arbeiderpartiet mege til grunn en strategi
ner ulovlig kabotasje,
for bærekraftige kjøp
organisert kriminaav transporttjenester
litet og sosial dumfra offentlige mynping kan ødelegge
digheter og etater.
Partiet tar også
for hele næringen.
– Dette har vi
til orde for å i større
Vi må snu utviketterlyst
lenge.
lingen så ikke
Transportkjøper
grad ansvarliggjøre
norske lastebiler
har et betydelig antransportkjøper.
taper markedsandesvar i å sikre at
ler mot utenlandske
transporten er bæreaktører på grunn userikraftig og at de opererer
øsitet og ulovligheter, sier
i tråd med gjeldende
Sivertsen.
regler. Tydeligere regler for
bestilling av frakt, der transportkjøper i
Vil ha større samhandling
større grad stilles til ansvar er velkomBlant tiltakene som Arbeiderpartiet invi- ment, sier administrerende direktør i
terte stortinget til å be regjeringen om å NLF Geir A. Mo.
gjennomgå er blant annet større samhandling mellom Tollvesenet, Biltilsynet, Mørketallene er store
påtalemyndigheten, veimyndighetene og NLF har lenge vist til tall som viser at
skattemyndighetene – et forslag som lig- antall utenlandske vogntog over grensene
ger svært nærme NLFs tanke om et går opp, mens mengde gods per bil går
transportpoliti. De ønsker også å gjøre ned. Dette tolkes som et tegn på at stadig
reglene for påtale, og utstedelse av fore- flere utenlandske aktører ankommer
legg, enklere. I tillegg foreslår de å knyt- landet med en symbolsk last for å få
te obligatorisk bombrikke opp mot kre- tilgang til det lukrative innenlands-
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markedet. Forslagsstillerne er tydelig på
at de tar NLFs bekymringer på alvor.
– Vi vil utfordre regjeringen som på sin
side sier at andelen ulovlig kabotasje er
generelt lav i Norge, mens næringen påpeker store mørketall, sier Eirik Sivertsen.

Nedstemt i stortinget,
likevel viktig

Da Stortinget voterte over forslaget fikk
Arbeiderpartiet kun støtte av Sp, SV og
MdG. Dermed ble forslaget nedstemt og
vedlagt protokollen. NLFs administrerende direktør er likevel fornøyd med at

g useriøse aktører til livs
VINTERFØRERKORT: Ett av forslagene gikk ut
på å innføre vinterførerkort for sjåførene som
skal kjøre i Norge. (Foto: NLF Arkiv)

UAKSEPTABELT: Eirik Sivertsen,
nestleder i transportkomiteen
og transportpolitisk talsperson i
Arbeiderpartiet mener det ikke er
akseptabelt at lastebilnæringen skal
konkurrere på ulike vilkår i forhold
til utenlandske aktører.

næringens utfordringer settes på dagsordenen.
– Dette viser at bransjen tas på alvor og
at politikerne fokuserer på problemstillingene våre medlemmer møter hver eneste
dag, sier Mo.
Han er dessuten fornøyd med at det synes
å være en økt tverrpolitisk enighet om hvilke utfordringer i bransjen som må løses.
– Dessverre blir gode forslag ofte ofret
på det partitaktiske alteret. Vi må bruke
valgkampen til å forplikte partiene til å gå
sammen på tvers av ideologi, til det beste
for vår næring, avslutter Mo.
NLF-MAGASINET 2017 • NR 4
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NLF på veien fra sør til nord – 9. august til 10. september:

I løpet av en og en halv måned skal NLFs Transportturné
være på veien – og vi blir å finne fra Arendal i sør til Alta i
nord. Aldri har NLF hatt en mer ambisiøs satsning før noe
valg enn i år.

Historisk
transportturné
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Det blir hektiske dager for skiforbundets
smøretrailer og for trekkvogna
fra Volvo. NLFs Transportturné skal dekke
hele Norge, i det som
etter hva vi vet, er
det mest ambisiøse
opplegget fra noen
næringsorganisasjon i forbindelse
med høstens stortingsvalg.

NLFs Transportturné, Kjell Olafsrud. Og
det er et fullspekket program han
kan presentere.
– Startskuddet går i
Oslo den 9. august, før
vi dagen etter er å
finne i Bergen. Der
Deretter kommer vi til
å ha en stor stand
med traileren på
Arendalsuka, for
forteller Olafsrud.
Frem til den 10.
9. august – 10. september
Over hele landet
september kommer
– Målet med turnéen er
traileren til å være på
å sette fokus på alt det
veien i hele Norge.
positive godsnæringen står for,
– Det er viktig for oss å dekke
sier markedsdirektør og prosjektleder for
hele Norge selv om det er langstrakt. Vi
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ønsker å treffe transportkjøpere, medlemmer og sjåfører, politikere og potensielle
medlemmer og yngre som vil inn i transportyrket. Samtidig er turnéen også en fin
anledning til å vise frem vår nye satsning
innen trafikksikkerhet og bærekraft, nemlig Fair Transport, sier Olafsrud.

Viktig politisk arena

– Det vil være ulike opplegg på de forskjellige stoppestedene langs ruten. Men møter
om Fair Transport og politiske medlemsmøter går igjen stort sett på alle stedene vi stopper innom. I tillegg skal vi
arrangere Truckers Night på enkelte utvalgte plasser, forteller Olafsrud.
Han tror NLFs Transportturné blir en
unik mulighet for å bli kjent med NLF,

samtidig som det blir en viktig arena inn
mot valget.
– På våre politiske medlemsmøter blir
fokuset på hva de politiske partiene har
lovet og hva de har fått til de siste fire
årene. Men det blir også en arena hvor
det blir naturlig å trekke opp et transportpolitisk teppe der man staker ut
kursen for de neste fire årene. Samtidig
vil det være en glimrende arena hvor
transportører får muligheten til å stille
spørsmål direkte til politisk ledelse,
mener Olafsrud.

Presenterer Fair Transport

SYNLIG: NLFs trailer blir svært synlig når vi legger ut på turné rett over sommeren. Dette er foreløpige skisser på
hvordan traileren vil se ut når den er ferdig dekorert. Vi gjør oppmerksom på at bildet er manipulert.

SKISSE: Trailerdekor NLFs transportturnéEXPO-TRAILER
2017.

- høyre

13, 81

✓ Vi kjører trafikksikkert
✓ Vi kjører miljøvennlig
✓ Vi tar ansvar

ar ansvar

Også NLFs nye storsatsning, Fair Transport, vil få betydelig oppmerksomhet på
NLFs Transportturné. Primært rettes disse møtene inn mot transportkjøper som er
en svært vikig premissgiver for hvordan
transportbransjen i Norge vil utvikle seg i
tiden fremover.
– Transportkjøperne sitter på mange
måter på nøkkelen til hvordan fremtidens
transport skal bli i Norge. Vi ser dessverre at mange kun går etter pris. Gjennom
Fair Transport, som vi skal presentere
grundig på turnéen, er det viktig for oss
å få transportkjøpere til å være med på å
velge bærekraftige og sunne transportløsninger. Vi skjønner at pris er en viktig
faktor i en anbudsprosess. Men bør man
velge den billigste løsningen dersom man
også er med på å bygge opp om sosial
dumping og legge til rette for ulovlig
kabotasje?
Olafsrud mener Fair Transport blir et
viktig verktøy for norsk transportnæring i
årene som kommer.
– Fair Transport blir et overbygg som
samler ulike elementer som trafikksik- EXPO-TRAIL
kerhet, ansvar for foran
arbeidsmiljø og hensyn til miljøet – og2,57
jeg gleder meg til å
presentere dette viktige verktøyet for
våre medlemmer, transportører og transportkjøpere. Jeg mener Fair Transport
er helt unikt i norsk sammenheng, sier
Olafsrud.
1,82

Medlemsmøter og sjåførmøter

I løpet av ukene og dagene NLFs Transportturné er på veien blir det også arrangert Truckers Night og stasjonsdager – i
tillegg til medlemsmøter. Her
kan sjåfører treffe andre sjåfører,

13, 81

EXPO-TRAILER - venstre

foran
2,57

EXPO-TRAILER
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bak
2,38
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NLF på veien fra sør til nord – 9. august til 10. september:

slå av en prat og slappe av. I tillegg kan de
treffe mange av NLFs viktige samarbeidspartnere.
– Samarbeidspartnerne er svært viktige for NLF. Vi ønsker å løfte dem
frem og synliggjøre mange av medlemsfordelene for våre medlemmer.
Truckers Night blir arrangert hos
Dekkmann og på stasjonsdagene hos
Circle K får sjåfører mulighet til å innta
en frokost og snakke med andre kolleger
og representanter fra NLF før arbeidsdagen starter, sier Olafsrud.

GLEDER SEG: - NLFs Transportturné blir en
unik mulighet for medlemmer, politikere,
samarbeidspartnere
og
transportkjøpere til å mø
møtes på en felles arena.
Vi skal i løpet av de
ukene vi er på veien
dekke hele Norge fra
nord til sør, sier Kjell
Olafsrud i NLF.

– Unik mulighet

– Jeg kjenner ikke til noen andre næringsorganisasjoner som har et like ambisiøst
opplegg før valgkampen som det vi har i
år. NLFs Transportturné gir oss en unik
sjanse til å nå ut til medlemmer og beslutningstakere enten de er politikere eller
transportkjøpere. Samtidig er det en unik
mulighet for å vise frem nytten godstransporten har for samfunnet. Derfor
oppfordrer jeg også så mange som mulig
til å møte opp der vi er og til å bli med på
noe helt unikt i næringspolitisk sammenheng, avslutter Olafsrud.

Circle K frokost

Fair Transport

Kl 06.00-08.00

Kl 10.00-12.30 inkludert enkel lunsj

Politisk møte

Truckers night

Kl 18.00-20.00 inkludert enkel servering

Kl 18.00-24.00 inkludert servering

Tromsø

tidspunkter for arrangementene er som beskrevet
OBS! Standard
over, men lokale endringer vil forekomme. For endelig og

Bodø

korrekt program henvises til lastebil.no eller lokalt program.

Molde
Ålesund

Trondheim

Førde
Lillehammer og Biri

Bergen

Stavanger

Rudshøgda/Furnes

Dyrskun

Haugesund

Elverum
Arendaldsuka

Oslo
Drammen
Porsgrunn

Arendal
Seljord
16
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Sarpsborg og Rygge
Borgeskogen

Gjøvik/Raufoss

Reiserute NLFs transportturné 2017

AUGUST

Dato

By

Sted

10.
11.
12.
14.-18.
21.
22.
23.

Bergen
Stavanger
Haugesund
Arendal
Alta
Tromsø
Bodø

Dekkmann, Indre Arna, Magnusvegen 16-18
Dekkmann, Gamle Forus vei 37-39
Dekkmann, Industrigata 8
Arendalsuka. Eget program
Circle K, Elvebakken
Circle K, Breivika
Circle K, Olav 5´s gate

25.
26.
27.
28.
29.
30.
30.
31.
31.
31.

Trondheim
Molde
Ålesund
Ålesund
Førde
Lillehammer
Biri
Gjøvik
Raufoss
Elverum

Dekkmann, Kvenildmyra 3
Dekkmann, Bolsønes
Dekkmann , Brusdalsveien 202
Circle K, Digernes
Coop Exstra, Brulandsvellene, Kronborgveien 34
Circle K Strandtorget
Biri Travpark
Circle K, Mjøsstranda
Totten Transport, Hunnselvvegen 14
Elverum stasjon

1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.-10.

Furnes
Rudshøgda
Øvrevoll/Oslo
Borgeskogen
Oslo
Oslo
Rygge
Sarpsborg
Porsgrunn
Porsgrunn
Drammen
Drammen
Seljord

Circle K, Furnes
Ved NLF kontoret
Øvrevoll galoppbane, familiedag
Dekkmann, Borgeskogen
Politisk medlemsmøte
FT møte formiddag
Circle K Rygge
Quality Hotel E6
Circle K, Telemarksporten
Rådhusplassen
Circle K, Kjellstadbommen
Lierstranda ved Svendsrud/Dekkmann
Dyrskun

Alta

Circle K
frokost

Fair
transport

Politisk
møte

••
••
•

••
••
•

••
•
••
•

••

••
•
•
•

••

•
•
•

SEPTEMBER

•
•
•
•

•
••
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Truckers
night

•
•
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NLFs telleaksjon 2017:

Flere
utenlandske
lastebiler
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

IKKE OVERRASKET: På Svinesund ble det registrert over 2 500 utenlandske

Resultatene fra NLFs telleaksjon 2017 viser at antallet
utenlandske lastebiler har økt betraktelig i forhold til forrige
telling i 2015. Økningen er like stor i distriktene som i
sentrale strøk. - Dette stemmer godt med vår oppfatning om
at utenlandske transportører i økende grad spiser andeler av
det norske transportmarkedet, sier NLF-direktør Geir A. Mo.
Den 13. juni iverksatte
har utført lignende tellinNorges Lastebileier-Forger ved samme tidsrom
bund sin landsdekkende
tidligere, gir dette en god
trafikktelleaksjon for tredindikasjon på utviklingen,
– Det er spesielt
je gang. Ved over 20 forsier administrerende diinteressant å se at
skjellige tellepunkter over
rektør i NLF, Geir A. Mo.
hele Norge ble alle lastebiøkningen er minst
ler manuelt registrert i 24
Større økning enn
like stor i distriktene
timer av rundt 500 ansatte
godsvolum
som ved grenseog frivillige tilknyttet
over grensen
punkter og
NLF. Tallene som nå foreFra 2015 til 2017 har ansentrale strøk
ligger viser en markant
tallet utenlandske lastebiøkning i antallet utenlandler ved samtlige telleske lastebiler.
punkter økt fra 7 502 til 8
– Tellingen er ikke viten201 – en økning på 9,3
skapelig, men gir et godt øyeblikksbilde prosent. Det er høyere enn SSBs regisav situasjonen ute på vegene. Og siden vi trerte tall for grensekryssende gods, som

18
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ØKNING: Fra 2015 til 2017 har antallet utenlandske
lastebiler økt med 9,3 prosent. Det viser tall fra NLFs
telleaksjon. (Foto: Stein Inge Stølen)

i samme tidsrom bare økte med 6 prosent.
– Det er spesielt interessant å se at økningen er minst like stor i distriktene som
ved grensepunkter og sentrale strøk, sier
Mo. Som eksempel trekker han frem tellepunktet ved Skei i Sogn og Fjordane,

laste

ndske

Utvikling antall utenlandske lastebiler
2017

2015 Utvikling

2 517

2 358

+ 6,7%

E6 Kløfta

983

859

+14,4%

E18 Høvik

1 059

736

+43,9%

Rv2 Kongsvinger

457

381

+20,0%

Rv3 Tiur’n

350

283

+23,7%

54

75

-28,0%

E6 Otta

210

187

+12,3%

E18 Gulli

808

927

-12,8%

E16 Sundvollen

262

237

+10,5%

E13 Brunkeberg

77

81

-4,9%

E18 Arendal

343

298

+15,1%

E39 Krossmoen

216

252

-14,3%

E16 Trengereid

205

161

+27,3%

E6 Svinesund

Rv25 Hernes

E39 Skei

71

35 +102,9%

Rv15 Stryn

40

34

+17,7%

E136 Åndalsnes

99

101

-2,0%

E6 Berkåk

336

278

+20,9%

E6 Bjerkvik

114

102

+11,8%

8 201 7 502

+9,3%

Totalt hele landet
lastebiler - 91 prosent av det totale antallet. NLF-direktør Geir A. Mo, til venstre, er ikke overrasket. (Foto: Stein Inge Stølen)

– Hver tredje lastebil ute på norske
veger er av utenlandsk opprinnelse.
Ved grensepunktene Svinesund og
Magnor er andelen derimot langt høyere, henholdsvis 91 og 76 prosent. Det er
en svak økning fra 2015, hvor tallene
var 90 og 73 prosent , sier NLF-direktøren.

Registrerte 234 varebiler

TELLER: Forbundsleder Tore Velten, Kenneth Kneppen og nyansatt sekretær Hege Gaalasen teller lastebiler ved RV25
Hernes. (Foto: Guttorm Tysnes)

hvor det i 2015 ble registrert 35 utenlandske lastebiler. For 2017 er antallet 71 –
mer enn det dobbelte.

Hver tredje lastebil er utenlandsk

Etter å ha foretatt justeringer knyttet til

lokale forhold i statistikkene som påvirker
tallgrunnlaget, deriblant forbud for kjøretøy over 12 meter i Oslofjord-tunnelen
og stengte fjelloverganger, fremkommer
det at andelen utenlandske kjøretøy er
like høy som ved tidligere tellinger.

Ved grensepunktene Svinesund og Magnor og ved fergeterminalen i Bergen ble
det også talt utenlandskregistrerte varebiler. Både NLF og Statens vegvesen har
økt oppmerksomhet rundt denne trafikantgruppen den siste tiden.
– Et stadig større godsvolum kjøres
med utenlandske varebiler i stedet for
lastebiler. Det er problematisk av flere
grunner. Først og fremst for trafikksikkerheten, siden svært mange av disse
lastes over evne og kjøres uten å følge
kjøre- og hviletidsregler. Vi registrerte
totalt 234 utenlandskregistrerte varebiler
ved tre punkter. Ved neste telling blir det
interessant å se hvordan denne andelen
utvikler seg , forteller Mo.
NLF-MAGASINET 2017 • NR 3
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EUs veipakke:

Frykter økt kabotasje

I forslaget til ny veipakke
ønsker EU-kommisjonen å
endre dagens regelverk slik at
man kan kjøre et ubegrenset
antall kabotasjeturer innenfor en periode på fem dager.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Vi frykter at de nye kabotasjereglene vil
føre med seg økt kabotasje, sier viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni
i NLF.

Syv blir til fem

Ett av hovedtrekkene i forslaget er nemlig
å endre dagens kabotasjeregelverk hvor
man innenfor en periode på syv dager kan
kjøre i alt tre kabotasjeturer, til at man i
løpet av fem dager kan ta et ubegrenset
antall turer.
– Det er behov for et klarere og enklere
regelverk, men det er fortsatt komplisert,
og uklart hva konsekvensene blir. Det er
f.eks. ikke klart om en lastebil etter fem
dagers kabotasjekjøring, kan ta en svipptur over grensen, og deretter kjøre kabotasje i fem nye dager. I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at

Her er forslagene
til EUs veipakke:
• Kabotasje: i løpet av en fem-dagers periode kan
man kjøre et ubegrenset antall kabotasjeturer.
• Postboksselskaper: det skal være en tydeligere
sammenheng mellom reell aktivitet og adressen
som brukes.
• Biler under 3,5 tonn: som et første skritt mot
regler for denne typen av biler må sjåføren stille
garantier. 1800 EUR for første bil, 900 EUR for de
resterende bilene.
• Ikke krav om vandel: men åpning for at de ulike
medlemslandene kan stille nasjonale krav.

20
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Kommisjonen legger
opp til at det skal være
tilstrekkelig å kjøre en
tom kontainer over
grensen for å kunne
kjøre kabotasje. I tillegg ser det ut til at det
også åpnes for å kjøre
FRYKTER ØKT
KABOTASJE:
transittkabotasje i fem
Viseadministrerende
dager etter lossing av
direktør i NLF,
en internasjonal transJan-Terje Mentzoni
port i et av våre nabo(Foto: NLF Arkiv)
land. Vi frykter at dette
forslaget er dårlig nytt for næringen, sier
Mentzoni.

Strengere lønnskrav

Samtidig mener Mentzoni at det er bra at
Kommisjonen er tydelig på at reglene for
utestasjonering skal gjelde ved kabotasjekjøring. Det betyr at sjåførene skal ha
lønn i tråd med lønnsbetingelsene i det
landet det kjøres kabotasje.
For internasjonale transporter strammes kravene til minstelønn til, slik at
sjåfører som befinner seg i et annet land
enn sitt eget minimum skal ha minstelønn i landet de kjører etter tre dager pr.
måned. Dette tror likevel ikke Mentzoni
at vil ha noen stor betydning.
– Regelverket sier ikke noe om hva som
skjer dersom man drar til et annet land

• Utestasjonering: det settes krav til minstelønn
for sjåfører som jobber i utlandet.
• Økt kontroll: krav til at medlemslandene må
gjennomføre et visst antall kontroller i året.
Bedre samarbeid mellom statene.
• Kjøre- og hviletid: ikke lov med regulær ukehvil i
førerhuset. Større fleksibilitet for å fravike
reglene dersom sjåføren ikke når hjem eller til
passende hvilested for å ta daglig eller ukentlig
hvil.
• Tachograf: tydeligere krav om å velge korrekt
land hvor arbeidsdagen starter og avsluttes, i
tillegg til landskode ved grensepasseringer.
• Transportselskapene: økt kontroll av systemene
for å kontrollere disse.
• Veiavgifter: Eurovignetten skal fjernes innen

før tredagersfristen, kjører der i inntil tre
dager, og så fortsetter videre til neste land.
Dette gjør det mulig å legge opp ruter
som gjør at minstelønnskravet ikke kommer til anvendelse.

Felles brev

I et felles brev fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Danske Vognmænd (DTL),
Finnish Transport and Logsitics (SKAL),
Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Nordic Logistics Association (NLA) til samferdselsministrene i Norge, Danmark, Sverige og
Finland uttrykkes det også bekymring
knyttet til forslaget. I brevet konkluderes
det med at en bedre løsning ville være å
holde fast i dagens regler og i tillegg innføre minstelønnskrav.

Lang behandlingstid

Mentzoni minner likevel om at forslaget
på ingen måte er vedtatt.
– Dette er forslag som skal forhandles.
Rådet i EU skal bli enige, og når slik
enighet foreligger, skal det forhandles
med EU-parlamentet. Disse forhandlingene kan ta inntil to år, sier han.
Om forslaget står slik det nå er fremlagt etter endt forhandlingsprosess, gjenstår derfor å se. Men en ting er sikkert:
Veien frem til en endelig beslutning er
lang.

2023. Eventuelle veiavgifter skal over på et
kilometerbasert system. CO2-utslipp blir en
komponent og en del av inntektene fra
veiavgiftene skal øremerkes infrastruktur.
• Klima: kommer verktøy for å måle CO2-utslipp
fra lastebiler. Skal gi bedre grunnlag for å velge
grønn transport.
• Leide kjøretøy: foreslår at medlemslandene åpner
opp for bruk av leide kjøretøyer fra et annet
medlemsland for transport på medlemslandets
område. Vil fremme en mer effektiv bruk av
kjøretøy.
• Arbeidstid: mange jobber i dag over 48 timer. På
bakgrunn av det vil Kommisjonen innlede en
dialog med partene (IRU og ETF) om endringer av
gjeldende regler.

Fair Transport:

TRYGG TRANSPORT FRA
ANSVARLIGE TRANSPOR T
Prisene på transporttjenester dumpes
i takt med økt kabotasje. Med Fair Transport
ønsker NLF å gi sine medlemsbedrifter
et konkurransefortrinn.
0
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tadig oftere ser vi utenlandskregistrerte lastebiler på norske veier, og
NLFs telleaksjon som nylig ble
gjennomført bekrefter bildet. Andelen
utenlandske biler, og dermed kabotasje,
er økende. Det fører til usunne konkurransevilkår der prisene dumpes, sikkerheten ofres og hvor miljøet kommer helt
sist.
NLFs svar er Fair Transport. Gjennom
Fair Transport får NLFs medlemsbedrifter mulighet til å bevise at de har sunne
holdninger og at de jobber seriøst.

Lettere å velge kvalitet

– Fair Transport vil være et svært viktig
program for våre medlemmer. I en konkurransesituasjon der spillereglene er ulike og hvor mange dumper prisene er det
vanskelig å konkurrere. Med dette programmet forsøker vi å demme opp for de
useriøse aktørene og satse på kvalitet og

seriøsitet. Vi tror det kommer til å være
viktig å være en Fair Transport-bedrift
når man skal konkurrere om oppdrag, sier
NLFs forbundsleder Tore Velten.
Ved å være en Fair Transport-bedrift
viser man at man tenker på miljøet, kjører
trafikksikkert og tar ansvar. Samtidig belønnes man med et omdømme som en
seriøs og sikker transportør, noe som
igjen gjør det enklere for transportkjøpere å velge kvalitet.

– Skal være forbilder

NLF har et mål om null hardt skadde og
drepte i trafikken. Vi skal være gode eksempler ute på veien. Det får vi ikke til
om sjåførene ikke følger reglene om kjøre- og hviletid eller om de slurver med
lastesikring og merking av kjøretøyer og
hengere.
– Trafikksikkerhet er ett av
de viktigste elementene i Fair

Dette er Fair Transport
Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører.
Programmet har som
mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp
av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes
sosiale forhold.
Fair Transport skal
motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere
ulykker,
organisert
transportkriminalitet,

skjeve konkurranseforhold og sosial
dumping. Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby statlige, kommunale og private transportkjøpere et verktøy
som sikrer anskaffelse av
bærekraftige transporttjenester, ønsker NLF å
gjøre kjøp av samfunnsansvarlig kvalitetstransport mer anerkjent og
tilgjengelig.

For å være en Fair Transport-bedrift må transportøren ha:
• Godkjent trafikksikkerhetsprogram
• Opplæring i utslippsvennlig kjøreadferd
• Fullverdig HMS-system
• Program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar
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Fair Transport:
Transport. Det handler om at vi skal være
forbilder for andre på veien. Vi er den
profesjonelle parten og skal bidra til økt
trafikksikkerhet, sier Velten.
Men Fair Transport handler om mer
enn hva som skjer mellom den heltrukne
hvite linjen og den stiplede gule. For både
miljø og arbeidsvilkår er vel så viktige
byggesteiner i Fair Transport.
– Det er ikke noen tvil om at transport
av varer har en uheldig miljøpåvirkning,
men det er viktig å sørge for at den blir så
liten som mulig. Vi vet at en dyktig sjåfør
kan redusere forbruket med så mye som
15 prosent, samtidig som teknologiutviklingen nå har kommet så langt at lastebilen faktisk er blant de reneste om vi ser på
lokale utslipp av for eksempel NOx, sier
Velten.

Bedre for transportkjøper

– I tillegg til dette kommer vårt sosiale
ansvar. Ansatte i en Fair Transport-

LØFTER BRANSJEN: Forbundsleder Tore Velten i NLF mener
Fair Transport vil være med på å løfte bransjen. (Foto:
Guttorm Tysnes)

bedrift følger lovverk og forskrifter, samtidig som bedriften har ryddige forhold
med hensyn til arbeidstider og arbeidsforhold. Mange useriøse konkurrenter som

spekulerer i kabotasje har ikke slike verdier, og her forekommer sosial dumping,
unnlatelse av å betale bompenger og avgifter, og brudd på kjøre- og hviletider
hyppig.
– Jeg tror ikke seriøse transportkjøpere er villige til å være med på å opprettholde denne praksisen. Velger de en Fair
Transport-bedrift vet de at alt er i orden
og at de ansatte har kontrakter som garanterer trygge arbeidsforhold og gode
arbeidsvilkår, sier Velten.
Han mener samtidig at Fair Transport
er viktig for omdømmet til bransjen.
– Jeg tror at Fair Transport vil være
med på å løfte bransjen. Den vil sørge
for at omdømmet bedres og at vi fokuserer på kvalitet i transport og ikke bare
på kroner og øre. Det vil igjen sørge for
økt rekruttering og enda større sosial
aksept for den samfunnsmessige viktige
jobben lastebilsjåfører utfører hver dag,
avslutter Velten.

– Veldig positivt
IF skadeforsikring er en
viktig partner for NLF, og
er også en samarbeidspartner inn i Fair Transport.
De ønsker tiltaket varmt
velkommen.

– Fortsatt er dette veldig nytt for oss,
men jeg tror dette kommer til å bli veldig bra. Vi er opptatt av at flest mulig
av transportbedriftene har ting på
stell, og noen av stikkordene her er
trafikksikkerhetsarbeid, HMS, miljøfokus og at gjeldene lover og regler
følges, sier Olav Viken i If.

kjøpere vil etterspørre.
– Fair Transport bør har kraft
i seg til å bli et
kvalitetsmerke
som alle transportkjøpere ser
etter. Det er ingen som er tjent med å
kjøpe tjenester fra bedrifter som omgår
lover og regler, som driver sosial dumping og som bidrar til ulike konkurranseforhold, sier Viken.
Han understreker samtidig at det er
svært positivt at det nå kommer et felles merke for bærekraftig transport på
tvers av landegrensene. I Sverige er
Fair Transport allerede godt innarbeidet.

– Kvalitetsmerke

– Ny giv

0
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Han mener Fair Transport kommer til
å bli et kvalitetsmerke som transport-
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I en årrekke har NLF og IF skadeforsikring samarbeidet om trafikk-

sikkerhet og har konsentrert seg om
å å stimulere transportbedriftene i
arbeidet med å utarbeide en god trafikksikkerhetskultur.
– Jeg er tror at Fair Transport kan
være med på å gi ny giv i dette arbeidet, og våre spesialister vil arbeide aktivt for å verve transportbedrifter til å
bli med i Fair Transport, sier Viken.

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

Slåttøy Transport ISO-sertifisert:

NLF var
springbrettet

Nylig ble Hans Ivar Slåttøy Transport i Brønnøysund
ISO-godkjent etter ISO 39001.

26

NLF-MAGASINET 2017 • NR 4

0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– NLF var springbrettet som førte oss
frem til at vi for ett års tid siden begynte
å jobbe aktivt med å møte kravene til ISO
39001. For oss var ISO-sertifisering en
naturlig følge av å ha vært med i På riktig
side og KMV, sier Kristian Warholm hos
Slåttøy Transport.

NLF var viktig

– På riktig side og KMV gjorde at vi allerede hadde et godt utgangspunkt etter
mange år med sunn drift. I mange år har

vi jobbet aktivt med trafikksikkerhet,
miljø og HMS, og disse prosessene ble
styrket ytterligere av På riktig side, KMV
og arbeidet med ISO. For oss er ISO-sertifiseringen et steg videre fra det gode
grunnlaget vi fikk gjennom disse
NLF-programmene. Det er ikke noen
hemmelighet at NLF har vært veldig viktig for oss i arbeidet med å få sertifiseringen på plass, sier Warholm.

Understreker seriøsitet

– Prosessen med å implementere
ISO-standarden har gjort oss enda mer
bevisste og det har vært en spennende

VIKTIG: Kristian Warholm tror ISO-sertifiseringen vil være
en fordel i fremtiden og håper at transportkjøpere setter
krav til sertifisering.

prosess. Vi klarer å styre aktiviteten i bedriften på en god måte og tenke på trafikksikkerhet i alle ledd. Det er ytterligere forsterket i denne prosessen, forklarer
Warholm.
Han håper på at ISO-sertifiseringen vil
føre til at transportkjøpere ser på bedriften som en enda mer seriøs aktør.
– Jeg har et håp og tror vel også at en
ISO-sertifisering som dette blir viktig for
å vinne kjøreoppdrag i fremtiden og at
transportkjøpere etter hvert setter krav til
ISO-sertifisering når de skal velge transportører, sier Warholm.

ISO SERTIFISERT: Slåttøy Transport i Brønnøysund er ISO-sertifisert etter ISO 39001.

Trafikksikkerhetsarbeidet
er styrket gjennom ISOsertifiseringen.
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Vegdirektoratet tester:

– Uproblematisk
for modulvogntog
Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen var til stede på den
første testen der Vegdirektoratet skulle se på modulvogntog i
praksis. NLF har lenge kritisert direktoratets evalueringsmodell for hvilke veier som skal åpnes for modulvogntog.
0
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Kart, satelittfoto, bakkefoto og simuleringsverktøy har vært verktøyene Vegdirektoratet har brukt når de skulle bestemme hvilke strekninger som skal åpnes for
modulvogntog, men nå har Samferdselsdepartementet gitt dem oppdrag om også
å prøve ut veistrekninger i praksis og ikke
bare simulere. Derfor stilte bransjen opp
med tre ulike vogntog til testen: en skapbil med dolly og semitralier (Type 1) og
en trekkvogn med semitrailer og kjerre
(Type 2). Referansebilen var et 24 meter
langt tømmervogntog.

Problemfri gjennomkjøring

Teststrekingen var E6 Andelva via Nebbenes syd, Eidsvoll Verk og til Moelven
Bruk, før man snudde og kjørte samme
vei tilbake og endte opp på Nebbenes
nord mot Eidsvoll Verk.
– Erfaringen fra testkjøringen på denne
strekningen, hvor 24-meters tømmer-

vogntog er tillatt, men ikke modulvogntog, var at alle 3 kombinasjonene gjennomførte testløypa uten problemer,
forteller Dag Nordvik som er fagsjef
teknikk i NLF og som også var med på
testen.

FLERE VEISTREKNINGER: – Jeg mener
det bør være mulig å åpne flere
veistrekninger for modulvogntog, sier Dag
Nordvik som er
fagsjef teknikk i NLF.
(Foto: Stein Inge
Stølen)

TIL STEDE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var
tilstede på den praktiske testen med modulvogntog.

Han setter spørsmålstegn ved hvorfor
ikke modulvogntog kan kjøre på de samme strekningene som tømmervogntog.
– Testen viser med all tydelighet at det
er svært liten forskjell mellom sporingsegenskapene på disse bilene og vekten er
også den samme – selv om Type 2 har
behov for noe mer plass.

– Mange hindringer kan fjernes

NLF har vært kritisk til Vegdirektoratets
evalueringsmodell fordi variasjonene selv
innenfor de enkelte vogntogskombinasjonene er mange.
– Det er mange lovlige varianter med
hensyn til akselavstander, plassering av
hengerfeste og draglengder på tilhengere.
Samtidig ser vi at det er mange hindringer langs veien som lett kunne vært
fjernet, sier Nordvik.
Han mener evalueringskriteriene er for
rigide.
– Med et bredere vurderingsgrunnlag
mener vi at man bør kunne åpne flere
veistrekninger uten større tilpasninger,
forklarer Nordvik.

Store bevilgninger

Vegdirektoratet jobber med prioriteringslister i sine vurderinger av veistrekninger.
Av Samferdselsdepartementet har det fått
bevilget 50 millioner kroner hvert år i
seks år for å prioritere åpning av veistrekninger som med enkle midler kan tilpasses modulvogntog.
– Vi er invitert til oppfølgingsmøter
med Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og treindustrien etter denne
testen, og vi ser frem til å se på løsninger
som vil kunne føre til at flere strekninger
kan åpnes for modulvogntog i fremtiden,
sier Nordvik.
INGEN PROBLEMER: Ingen av modulvogntogene i testen
hadde problemer med gjennomkjøringen av testløypa.
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EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER
Plum håndhygiene og førstehjelp

Kjemico leverer høytrykksutstyr og
kjemi i høy kvalitet til riktig pris

Klaus
906 52 938

Kjemico tilbyr gode løsninger for håndhygiene og førstehjelp.
Plum er en dansk produsent som har eksistert i over 100 år.
Plum har løsninger som bidrar til et sikkert og sunt arbeidsmiljø

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

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)

Feirer 70 år:

– Vi skal vise at vi kan drive seriøst og jeg har lyst til å
løfte bransjen. Hadde det vært opp til meg hadde alle mine
sjåfører kjørt i dress fra Moods of Norway. Ordene kommer
fra Rolf Olav Tenden i Thor Tenden Transport i Stryn –
som fyller 70 år i disse dager.

Stryns
forlengede
arm
0
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Det småregner lett når flyet fra Widerøe
setter seg på rullebanen. Gjennom flyvinduet ser jeg den første bilen. En knall blå
Scania med hvite striper. Tenden står det
med store og stolte bokstaver over hele påbygget der den skjærer gjennom vakker
vestlandsnatur.

Viktig med merkevarebygging

I dag har bedriften innerst i Nordfjorden i
Stryn 40 sjåfører. Den gjennomsnittlige
ansienniteten er på drøyt 15 år, og de få
som tror gresset er grønnere på andre beiter vender i det fleste tilfellene hjem igjen.
Rolf Olav Tenden har en visjon. Han vil
løfte transportbransjen. Vise at man kan
drive seriøst. Ikke en gang har han trukket
firmakortet for å få en kunde på kroken.
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Ikke en middag har han spandert. Ikke for
at han er gjerrig, men fordi han tror på at
også de som vil ha transporttjenester er ute
etter kvalitet og seriøsitet.
– Jeg vil at vi skal synes. At vi skal bli
lagt merke til. Leverer vi under forventning vil jeg at kunden skal se at det er en
Tenden-bil, på samme måte som jeg vil at
kunden skal legge merke til det når vi gjør
en god jobb. Det legger press på oss til å
alltid levere så bra vi kan. Alt handler om
merkevarebygging, og jeg tror at kundene
setter pris på at vi er seriøse og en spydspiss
i bransjen. Her nytter det ikke å komme
med nedkjørt og skittent materiell. Det må
se bra ut og det vi leverer må være bra. Jeg
tror det er hele nøkkelen til suksess, sier
Tenden.

MERKEVARE: Rolf Olav Tenden ville aller helst at
sjåførene skulle kjørt rundt i en dress fra Moods of
Norway. For ham er merkevarebygging alfa og omega.
Å komme med nedkjørt materiell er ikke noe
alternativ.

Rolf Olav Tenden har en
visjon. Han vil løfte transportbransjen. Vise at man
kan drive seriøst.

Så potensialet

– Min far, Thor Tenden, startet Stryn
Dampskipsekspedisjon i 1947 og hans
bror – Ole Tenden – kjørte varene ut.
Men han ville ikke ha de lange turene og
etter hvert kjøpte min far noen biler og
begynte å kjøre ut sement og mel, i tillegg
til møbler og meierivarer til Oslo. Jeg
skulle egentlig ikke drive med lastebiler
og ble sendt til Oslo av min mor. Hun
ville ikke at jeg skulle inn i bransjen, sier
Tenden.
Men i 1975 kom han tilbake til Stryn
etter noen år på skole i Oslo. Departementsjobb ble det også i denne tiden, men
det var biler og lastebiler som var Rolf
Olavs store interesse.

UMISKJENNELIG: Det var faren til Rolf Olav Tenden,
Thor Tenden, som bestemte fargen på bilen. Han var
høyre-mann og dermed ble også fargen blå. Men de
karakteristiske stripene er Rolf Olav Tendens idé – og
de har vært en del av imaget siden 1975. (Foto: Thor
Tenden Transport)

– Når Strynefjellsveien ble besluttet
bygget så jeg at båtfrakt kom til å bli erstattet av lastebiler. Min far trodde ikke
noe på det, men jeg fikk rett og vi var på
mange måter blant pionerene på bilfrakt
fra Vestlandet til Oslo. Det var en artig
tid, men utrolig krevende. Jeg bodde i en
Scania-kjeledress, jobbet dag ut
og dag inn. Kjørte om dagen og
NLF-MAGASINET 2017 • NR 4
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Feirer 70 år:
lakkerte biler i våre farger på kvelden.
Allerede da hadde jeg bestemt at vi skulle
ha en identitet, men det var min far som
bestemte blåfargen. Han var høyremann
og dersom vi skulle ha en farge på bilene
skulle den være blå. Faktisk er fargen helt
identisk med Høyres blåfarge, forteller
Tenden.

Også tøffe tak

Men alt har ikke bare vært solskinn. Det
har også vært tøffe tak.
– Vi har vært i knestående to ganger. Den
siste gangen var i 1992 og da var jeg faktisk
ganske sikker på at det ikke kom til å gå
bra. Jeg samlet sjåførene og sa at vi nå enten
måtte satse eller gi oss. Noen få gikk over
til konkurrenter, men de fleste ble og brettet
opp ermene. Uten støtten fra sjåførene hadde vi ikke klart oss, forklarer Tenden.
Han mener året ble et vendepunkt.
– Siden den gang har det gått slag i slag.
I dag har vi en rekke store og solide kunder, blant annet Nordfjord Kjøtt som er en
svært viktig samarbeidspartner for oss. I
sesongen har vi 10 til 12 biler som går for
dem hver dag, sier Tenden. I tillegg til
kjøtt og slakteavfall kjører Thor Tenden
Transport også mel i bulk og vinduer for
Norgesvinduet. Jeg tror noe av suksessen
ligger i å være tro mot kundene. Vi har
vokst med dem, og vi utvikler oss organisk
i takt med dem. Aldri har jeg tatt kontakt
med en kunde for å lokke dem inn. Alle
har kommet til oss, og derfor har vi også
utviklet et sunt forretningsforhold, sier
Tenden.

Fanclub i Nederland

Men når 70 år skal feires slår Tenden på
stortromma.

KULTUR: En gammel Scania i Tenden-blått. (Foto: Thor
Tenden Transport)

TAR VARE PÅ SJÅFØRENE: Det skal være godt å være
sjåfør hos Thor Tenden Transport. Noen slutter, men de
aller fleste kommer tilbake. – Vi har en ansiennitet på
drøyt 15 år blant sjåførene og et alderssprang fra lærling
til en sjåfør på 67 år, sier Tenden.

– Vi har invitert 160 gjester til en storslått jubileumsfest her i distriktet. Det blir
første gang vi gjør noe slikt og det blir
veldig spesielt. Selvsagt er 75-årsjubileum
et tøffere jubileum enn 70 år, men det er

nå vi er som best og det er nå det går aller
best. Mye kan skje på fem år, så derfor tar
vi jubileet nå, sier han.
Men det er ikke bare i Norge Thor Tenden Transport er kjente.
– Fortalte jeg at vi har en fanklubb i
Nederland, spør Tenden. Og at mange av
våre gamle biler fortsatt går med Tenden
farger? Blant annet går det en bil på Kreta som fortsatt er slik den var når vi hadde den. Det hender at vi får henvendelser
fra kunder som ser bilene på veien. Det er
moro, sier Tenden.
Dash-8-maskinen fra Widerøe starter
turbinene og takser ut på rullebanen.
Sekunder senere er vi i luften – og fra flyvinduet får jeg et siste glimt av en blå bil
som skjærer gjennom terrenget. En ny
leveranse fra Thor Tenden Transport er
på vei.

TRADISJON: Hver julaften møtes sjåførene hos Tenden til juleavslutning og bilene stilles opp på kaia i Stryn. Det er et mektig skue. (Foto: Thor Tenden Transport)
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RT ser

RENAULT TRUCKS T520
MAXISPACE
Vårt flaggskip!

Vår flotteste trekkvogn, spekket med utstyr, i
en spesialutgave klar for levering.
Gunstig pris, lave eierskapskostnader og
høy restverdi, gjør dette til en av Norges
mest attraktive biler å eie!
Les mer på renault-trucks.no

KAMPANJEPRIS
1 090 000,-*
- Lav egenvekt og alu.felger
- Høy bo-komfort med stor takhøyde og flatt gulv
- Retarder
- Klar for Optifleet flåtestyring
- Navigasjon og adaptiv cruise control
- Ferdig med påbygg fra FJ
- Recaro-stol med delskinn
- Kupe- og motorvarmer

KAMPANJEPRIS
1 090 000,Renault Trucks har et av Norges mest omfattende og kompetente servicenettverk.
Hele 34 verksteder er alltid klare for deg og din lastebil, fra Kristiansand i sør til
Tromsø i nord.
VOLVO TRUCK
CENTER
23 17 66 00

VOLMAX

TRUCKNOR

33 48 87 00

55 39 27 00

WIST LAST &
BUSS
72 88 25 00

NORDIC LAST OG
BUSS
77 60 98 00

* Leveringskostnader og frakt tilkommer.
RT serviceannonse A4 v2.indd 1

02.05.2017 12:23:03

NLF avslører:
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Millioner uteblir
fra utenlandske
AutoPass-avtaler
Alle tunge kjøretøy i Norge skal ha AutoPass-avtale
Vegdirektoratet oppgir forskjellige tall til NLF og Samferdselsdepartementet
Hver fjerde utenlandske lastebil utløser ikke lyssignal i bomanlegg
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NLF avslører:
I 2015 ble ordningen med
obligatorisk bombrikke ved
alle tunge kjøretøy i Norge
innført. I ettertid har det
hersket stor uenighet om
hvor mange som faktisk
følger reglene.
0
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I 2017 iverksatte derfor NLF sin egen
uavhengige gransking av AutoPass-avtalen og betalingsviljen ved utenlandske
transportører i Norge. Funnene er oppsiktsvekkende.
Den 11. april 2016 publiserte Samferdselsdepartementet en pressemelding hvor
det fremgikk at 97% av utenlandske tunge kjøretøy med AutoPass-avtale gjorde
opp for seg og at innførsel av obligatorisk
bombrikke ved tunge kjøretøy i Norge var
en uforbeholden suksess.

Observasjoner fra medlemmer

– Vi stusset veldig over dette da det ikke
stemte overens med tidligere funn, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. Tvilen
rundt tallene ble styrket av medlemmer
som stadig observerte utenlandske lastebiler som krysset bompasseringer uten å
utløse lyssignal i anlegget, som indikerer
at kjøretøyet ikke har gyldig AutoPass-avtale.
– Vi bestemte oss derfor for å iverksette vår egen uavhengige gransking av forholdene.
Første ledd i arbeidet ble å innhente
informasjon fra Fjellinjen og Vegdirektoratet. Det skulle vise seg å bli en hard
kamp: Fjellinjen ønsket ikke å publisere
data knyttet til utenlandske AutoPass-brukere, og henviste til Vegdirektoratet. Sistnevnte ville i første omgang
heller ikke oppgi tall, men etter gjentatt
påtrykk fikk NLF endelig tilgang til data
fra 2014 og 2015.

Oppga forskjellige tall

Da ble bildet bare mer utydelig: Her
fremgikk det at betalingsevnen ved utenlandske tunge kjøretøy med AutoPass-avtale faktisk hadde økt etter innførsel av
obligatorisk bombrikke, fra skyhøye
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BLINKER IKKE: 24,5% av samtlige utenlandske vogntog utløser ikke lyssignal i anleggene.

99,3% til enda høyere 99,4%. Dette overgår også tallene i pressemeldingen fra
Samferdselsdepartementet. Som om dette ikke var nok fikk NLF samtidig tilgang
på en intern rapport fra Vegdirektoratet
til Samferdselsdepartementet, som tvert
imot oppga at betalingsevnen hadde gått
ned, fra 92% i 2014 til 86% i 2015.
– Ut fra dette grunnlaget må vi stille

spørsmål ved om Vegdirektoratet i det
hele tatt har oversikt over hvor mange
som faktisk betaler for seg, sier Mo.

Filmet 298 bompasseringer

For å gi en mer tydelig indikasjon på antallet utenlandske tunge kjøretøy som
kjører uten gyldig AutoPass-avtale, ble
det derfor iverksatt et omfattende doku-

Her er funnene:
24,5% av samtlige utenlandske
vogntog utløser ikke lyssignal i
anleggene. Andelen passeringer
uten lyssignal var høyest blant
østeuropeiske kjøretøy (27,8%).
Disse sto for 74,8% av det totale
antallet bompasseringer, og 84,9%
av alle passeringer uten lyssignal.
Funnene indikerer at mer enn hver
fjerde østeuropeiske lastebil kan
kjøre uten gyldig bombrikke. De
fleste vogntogene som passerte
bompasseringspunktet uten
lyssignal hadde godt synlig
bombrikke i frontruten. Ved
fotografisk kontroll ble det i mange
tilfeller bekreftet at dette er norske
AutoPass-brikker, og ikke brikker
koblet til utenlandske bomavtaler.
Krever bedre betalingsløsning
På bakgrunn av funnene har NLF
sendt brev til vegdirektør Terje Moe
Gustavsen.
– Vi ønsker å få svar på hvorfor hver
fjerde utenlandske lastebil ikke utløser lyssignal. Samtidig ønsker vi å
vite hvorfor det oppgis forskjellige
tall til NLF og Samferdselsdepartementet.

Klart krav til myndighetene

menteringsprosjekt hvor NLF dro ut til
bomanleggene og filmet passeringer for å
se om det utløses lyssignal eller ikke.
– Med forbehold om ytre faktorer som
forstyrrelser i frontrute, feil ved lysanlegg
og annen teknisk svikt, kan funnene fra
denne dokumentasjonen si noe om hvor
mange utenlandske kjøretøy som bryter
norsk lov om å ha gyldig AutoPass-avtale.

Det ble registrert totalt 298 passeringer med utenlandske vogntog ved fire
forskjellige bomanlegg på Østlandet.
Passeringene ble filmet med video; ett
kamera registrerte lyssignal, ett kamera
registrerte lastebilens opphav. I tillegg
ble det tatt stillbilder av hvert enkelt kjøretøy for fotoanalyse av bombrikke i vindu.

– Dette prosjektet har avdekket
enda flere hull i systemet som
utnyttes av utenlandske aktører. Det
skaper stor skjevhet i konkurranseforholdene, samtidig som det
forsvinner enorme summer fra
statskassen i tapte bompenger. Hvis
hver fjerde utenlandske lastebil
kjører uten gyldig bombrikke,
snakker vi potensielt om over hundre
millioner kroner hvert år. Vi krever at
AutoPass knyttes opp mot en
kortløsning for å gjøre betalingen
sikrere og mer forutsigbar. Det er i
alle fall helt åpenbart at dagens
løsning ikke er god nok, sier Geir A.
Mo i NLF..
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Blindsoner:

Gjentar suksessen med ny

blindsonevi d

38
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READY, SET, ACTION: Johanne Aarskog Larsen spiller
syklisten som havner i lastebilens blindsone.
Alle foto: Stein Inge Stølen

Med over 2 millioner
visninger har NLF-videoen
«Stopp, se og vink» økt
bevisstheten rundt lastebilens
blindsoner for barn og
voksne i hele Norge. Nå er
det straks duket for lansering
av video nummer to – denne
gangen med syklister som
målgruppe. NLF-Magasinet
var på plass på settet under
innspillingen.
0
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Nordmenn er flinke til å ta sykkelen i
bruk og andelen syklister er i sterk økning. Dette medfører også trafikale utfordringer, noe mange yrkessjåfører kjenner
på kroppen hver eneste dag. Store blindsoner og raske syklister er en dårlig kombinasjon og fører ofte til farlige situasjoner. Derfor er det viktig å utstyre
lastebilene med speil som eliminerer
blindsoner så langt det lar seg gjøre, og at
sjåførene tar seg god tid i uoversiktlige
situasjoner.

Vil nå de yngste syklistene

Men selv når alle forhåndsregler er tatt,
finnes det fortsatt en mulighet for at syklister kan forsvinne i blindsonene. Da er
det viktig å drive opplysningsarbeid mot
de myke trafikantene, slik at de vet hvilke
potensielle farer som lurer hvis en kommer kloss på en lastebil i en trafikksituasjon. Aller viktigst er det å nå ut til barn
som ferdes på sykkel i trafikken for aller
første gang.
NLF lanserte i 2016 videoen «Stopp, se
og vink» hvor blindsoner ved fotgjengeroverganger ble illustrert. Her spilte Jenny
Aarskog Larsen (11) hovedrollen sammen
med sjåfør Tommy Rustad. I år
stiller Jenny opp på ny, denne

FARLIG SITUASJON: Dette er lastebilsjåførens største
skrekk. Under innspillingen har likevel Johnny Gravseth
full kontroll.
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Blindsoner:

Det som er mest
skremmende er at jeg ikke
kjente noen verdens ting da
jeg kjørte over sykkelen.

FIKK GJENNOMGÅ: Etter å ha fått tre hengerhjul med flere tonns akseltrykk over seg, var det lite igjen

gangen sammen med
sykkel ofret på trafikkJohnny Gravseth
lillesøsteren Johanne
sikkerhetens alter. Sjåfør
(9). Sistnevnte spiller en
Johnny Gravseth fra Volvo
syklist som får uønsket nærfikk i oppdrag å kjøre over sykkontakt med en lastebil i et vegkryss.
kelen med hengerens hjul. Resultatet
ble - kanskje ikke overraskende - en fullMerket ikke påkjørselen
stendig ødelagt sykkel.
For å tydeliggjøre de potensielt dramatiske
- Det som er mest skremmende er at jeg
konsekvensene ved en slik situasjon, ble en ikke kjente noen verdens ting da jeg kjørte

40
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over sykkelen. Det var helt umerkelig, forteller Gravseth. Han tror ikke han ville ha
oppdaget en slik påkjørsel overhodet hvis
situasjonen hadde vært reell.
- Det var egentlig skikkelig ekkelt. Det
får en virkelig til å tenke.

Håper på like god spredning

Regissør Lars Einar Skageberg i Tambu-

en

DIMENSJONER: En føler seg liten når en sykler ved siden av en lastebil.

av sykkelen.

rin Film har fått oppdraget med å gjennomføre filmprosjektet. Det var også han
som sto bak den forrige blindsonefilmen.
Han er veldig fornøyd med spredningen
av ”Stopp, se og vink” og tror det handler
om budskapet.
- Dette er jo noe som mange kan relatere seg til. De fleste av oss har vært nær
en lastebil i trafikken en eller annen gang,

MORO PÅ JOBB: Søstrene Johanne (9) og Jenny Aarskog Larsen (11) trives på settet.

enten som fotgjenger eller syklist. Med
denne informasjonen kan en enkelt gjøre
situasjonen tryggere både for seg selv og
andre.

Kappløp med været

Prosjektet har riktignok ikke vært helt
fritt for utfordringer. I forkant av innspillingsdagen ble det sendt ut OBS-varsel

om rekordnedbør. Dette førte til et intenst kappløp mot truende regnbyger som
sakte trakk nordover mot Vålerbanen
hvor videoen ble filmet. Heldigvis fikk
teamet unnagjort de aller viktigste opptakene før himmelen åpnet seg. Deretter
måtte Jenny og Johanne spille de siste
scenene i pøsende regnvær. Hva gjør en
ikke for kunsten?
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Hydrogen:

Fremtidens
drivstoff?

HYDROGENLASTEBIL: Slik ser Scania for seg at en lastebil
med hydrogen kan se ut. Fortsatt er det en utfordring at
tankene tar relativt stor plass. (Illustrasjon: Scania)

Komponenter i
lastebil med hydrogendrift
Hydrogentanker

Styringssystem

Batteri

Elmotor
Brenselsceller

Mange hevder at hydrogen er løsningen om man skal klare
å lage en utslippsfri transportsektor. Men hva er egentlig
dette vidunderstoffet så mange snakker om?

(Parts per Million) av volum, relativ beskjeden. Men vi har vann. Mye vann – og
vann er ganske enkelt to deler hydrogen
og en del oksygen (H2O).

0

Tilgjengelig teknologi

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Hydrogen er et grunnstoff. Og det finnes
nær sagt overalt. Faktisk er hydrogen det
vanligste grunnstoffet i universet. Likevel
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er forekomsten av hydrogengass, som
brukes i blant annet brenselsceller, i jordens atmosfære, om man måler i ppm

– Det er ingen prinsipielle barrierer mot
å ta i bruk hydrogen i dag. Teknologien
finnes og vi vet hvordan vi skal spalte
vann for å fremstille hydrogen. Slik sett

TROR PÅ TEKNOLOGIEN: Forskningsleder i Enerigisystemer ved
IFE, Øystein Ulleberg,
tror brenselsceller og
hydrogen har en
plass i fremtidens
nullutslippsamfunn.
(Foto: Jan Harry
Svendsen)

Oksygen

Brenselsceller
Hydrogen

Vann
er det ikke noe som står i veien for å rulle ut hydrogen for fullt, sier forskningsleder på energisystemer Øystein Ulleberg
hos Institutt for energiteknikk (IFE) på
Kjeller.
Han mener hydrogen er en fornuftig
vei å gå for å gjøre lastebilene til nullutslippsbiler og en vesentlig del av løsningen på veien mot et nullutslipp.
– I en lastebil vil brenselsceller og hydrogen være fornuftig. Rett og slett fordi man er avhengig av svært store mengder energi når man bruker bilen. Skal alt
dette lagres i batterier får man et problem med vekt, noe som ikke er tilfellet
dersom man bruker hydrogen, forklarer
Ulleberg.

Batterier er tungt

BRENSELSCELLE: I en brenseslscelle
utvikles det strøm av vann og
hydrogen. Biproduktet er varme og
vann. (Illustrasjon: Scania)

Elektrisitet

og den brukes også mye i ulike applikasjoner. I markedet for gaffeltrucker er
brenselscellen svært populær fordi den
ikke gir utslipp og fordi det går raskt å
fylle tanken igjen når den er tom. Vi ser
at tog også er på god vei til å ta brenselsceller og hydrogen i bruk, samtidig som
vi finner brenselsceller i ulike nødstrømsaggregater, sier Ulleberg.
I tillegg har blant annet Toyota og
Hyundai produksjonsklare hydrogenbiler som selges i Norge i
dag.

En beregning fra Scania i Danmark viser
Må få kontroll på
dette med all tydekostnadssiden
lighet. En lastebil
I følge Ulleberg er
som typisk kjører
det største probleHydrogen er det
rundt 600 kilomet nå kostnadsmeter hver dag er
biten
av det hele.
mest vanlige grunnstoffet
avhengig av ett tiFortsatt
koster
i universet.
talls tonn med batdrivstoffet mer enn
terier for å klare distradisjonelt drivstoff
tansen uten å gå tom
og produksjonen av
for strøm. Da sier det seg
kjøretøyer er liten. Det
selv at nyttelasten blir begir høye kostnader både i
grenset, samtidig som man ikke
innkjøp av biler og ved bruken av
kan bruke bilen når den lades.
dem.
Det er problemer man slipper med hy– Litt enkelt kan man si at vi trenger
drogen. Man får ingen vektøkning og når noen som tar kostnadene. Dagens støttanken er tom tanker man den opp like teordninger er ikke gode nok for at vi
enkelt – og like raskt – som om man skul- skal få flere over på hydrogen. Det er
le fylt opp dieseltanken.
ikke rimelig at tidligkundene skal ta
– Brenselscellen er i dag klar for bruk merkostnaden. Øker volumet, reduseres

kostnadene samtidig som tilgjengeligheten bedres. Da vil også støttebehovet
etter hvert falle bort. Nøkkelen ligger i
å få opp bruken. Er kundene mange nok,
blir hydrogen også billig nok – også med
dagens teknologi. Derfor er blant annet
flåter så attraktive, forklarer han.
Ulleberg tror at det i første omgang vil
være biler med et fast kjøremønster som
vil være først ute med hydrogen.
– For en transportør er nøkkelen
oppetid. Driftssikkerhet et vesentlig,
men det er også tilgangen på stasjoner.

Fornybar

Mange er kritiske til hydrogen som energibærer. Kritiske røster hevder at det det
er for mye tap i produksjonen og i selve
brenselscellen til at det kan måle seg med
batteriet. Og det er større tap i en brenselscelle. Beregninger viser at virkningsgraden i en elbil ligger på rundt 90 prosent, mens det samme tallet for en
hydrogenbil er 35 til 40 prosent. Dette
mener likevel ikke Ulleberg at er noe problem.
– Dersom man får energien fra en fornybar kilde som solceller, vind- eller
vannkraft, spiller ikke energibehovet for
å utvinne hydrogenet like stor rolle. Samtidig kommer vi tilbake til utfordringen
med lastebiler der vekt er essensielt. Det
er et element som ikke er like
viktig for en personbil, sier han.
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Hydrogen:

Hydrogen
i praksis

Toyota Mirai er en hydrogenbil du
faktisk kan kjøpe – men hvordan oppleves det å kjøre på hydrogen?
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

HY står det på skiltene til Mirai. Det er
kjennetegnet på det svært begrensede antallet av hydrogenbiler i Norge. Men teknologien er ikke ny, i flere tiår har Toyota
jobbet med hydrogen og brenselsceller.
Fortsatt husker jeg mitt første møte med
en Toyota SUV med brenselscelle på
Toyotas testbane utenfor Tokyo. En nervøs ingeniør satt i venstresetet, mens jeg
klatret inn bak rattet på høyre side. Formaningene var strenge: ikke full gass og
ikke over 40 kilometer i timen.

Enkelt

Noe slik opplever jeg ikke i Mirai. For nå
er teknologien moden. Ute på veien kjører
den som en hvilken elbil som helst. Den
eneste forskjellen er at brenselscellen har
byttet ut det store driftsbatteriet man fin-

Hadde man ikke visst bedre ville de fleste trodd at Mirai var en
helt konvensjonell elbil og ikke en
avansert benselscellehybrid. Her er
det ingen underlige oppstartsprosedyrer eller vanskelige prosesser for å
stenge av reaksjonen i brenselscellen.

KONVENSJONELT: Ingen rare knapper eller underlige
skjermer. Førermiljøet i Mirai kunne like gjerne tilhørt en
hvilken som helst bil. (Foto: Jan Harry Svendsen)

ENKELT: Fyllepistolen låses fast til en fyllenippel før
tankingen startes. Når tanken er full er trykket 700 bar.
(Foto: Jan Harry Svendsen)

Moden

44

ner i elbiler flest. I
brenselscellen fusjoneres hydrogen og oksygen til elektrisitet,
varme og vann. I Mirai
sitter man rett over brenselscellen, mens de to tankene med hydrogenet er
gjemt bak og under baksetet.
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Ett knappetrykk er alt som skal til før
bilen er klar til å kjøre av gårde. Og når
tanken er tom fyller man den like enkelt
som man fyller en bil med konvensjonell
forbrenningsmotor. Den eneste forskjellen er at man fyller hydrogen og ikke
bensin eller diesel.
Toyota Mirai er beviset på at teknologien fungerer, og at den fungerer
godt. Gitt et nettverk av fyllestasjoner
kan bilen brukes som en helt vanlig
bil. Er tanken tom, fyller man den
opp igjen. Ladestolper og køer på
hurtigladestasjoner trenger man
ikke å forholde seg til – og man
trenger heller ikke å stå tilkoblet en hel natt for å «fylle»
opp tanken. Enkelere er det
knapt å kjøre helt utslippsfritt.
MYE TEKNOLOGI: Brenselscellen er
plassert under forsetene, mens
elmotoren og styresystemet
sitter under panseret. De to
gule beholderne er tankene
for hydrogenet i Toyota
Mirai, og den blanke
boksen over den ene
tanken er et batteri som
lagrer energi når man
bremser og ruller –
samtidig som det
leverer strøm til
bilen når den har
behov for ekstra
kraft.
(Illustrasjon:
Toyota)

FUTURISTISK: Toyota Mirai ser futuristisk ut. Mirai betyr fremtid på japansk. (Foto: Jan Harry Svendsen)

Tror på hydrogen
Svenske Scania er ett av merkene som tror at hydrogen blir et
viktig drivstoff på tyngre kjøretøyer.
0
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– Jeg tror det er en lys fremtid for brenselsceller
og at de helt avgjort vil være en av fremtidens
alternativer for å kutte utslipp.
Det sier Scanias Hedvig Paradis, som er prosjektleder og som har ansvaret for Scanias
samarbeid med Asko på brenselsceller.
Rent vann
Hun mener fordelene med brenselsceller er flere. EKSPERT: Hedvig Paradis er prosjektleder og
– Utslippet er rent vann, samtidig som bilen har samtidig ansvaret for Scanias samarbeid
har samme egenskaper som de lastebilene vi med Asko på brenselsceller. (Foto: Scania)
kjenner i dag. Til en viss grad kan man bruke
eksisterende infrastruktur og for sjåføren er det bare snakk om å fylle opp tanken på
bilen når den er i ferd med å gå tom, akkurat som man gjør i dag, sier Paradis.
– Viktig rolle
Men trass i mange fordeler er det også utfordringer knyttet til brenselsceller.
– Hydrogentankene tar mye plass og kan gå utover blant annet lastekapasitet. Det er
en utfordring, men det er en utfordring jeg er sikker på at vi vil komme til å løse. Samtidig
er det jo slik at det er langt mellom hver stasjon. Likevel ser vi at brenselsceller er på
fremmarsj. I Japan, Sør-Korea og i California er det sterke krefter som jobber for hydrogen. Jeg er helt sikker på at det blir forskjellige løsninger for ulike regioner, men jeg er
helt sikker på at hydrogen og brenselsceller vil spille en viktig rolle i tiden fremover, sier
hun.
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Prøvekjørt: Toyota Proace:

TRILLING: Toyota Proace er en av to som
utgjør trillinger. Citroën og Peugeot har
også versjoner av samme bil.

Å hoppe
etter HiAce

Få varebiler har hatt samme status som Toyota HiAce.
Kan Toyotas PSA-flørt ta opp arven fra en av de mest
driftssikre varebilene verden har sett?
46
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Den var regnet som noe av det aller beste.
Men også som noe av det aller verste. For
selv om HiAce hadde en nærmest legendarisk driftssikkerhet hadde den også
komfortsvakheter som kunne få velvoksne gubber med tatoveringer på overarmene til å bryte ut i krampegråt når de fikk
beskjed om å kjøre langtur. Likevel,
HiAce ble en legende.

Enorm forskjell

Men alle gode historier har en ende.
HiAce forsvant grunnet strengere utslippskrav og dermed oppstod det et va-

Med unntak av
Toyota-logoen som stolt blinker
til deg fra rattet er resten like
fransk som Champs-Élysée,
Eiffeltårnet og Triumfbuen.

FRANSK: Førermiljøet har mange elementer man kjenner igjen fra øvrige PSA-produkter.

Langtur er ikke, som det var i HiAce,
noen lidelse. Selv uten last fjærer Proace
overraskende mykt og behagelig.
Foran torpedoveggen finner vi også en
franskmann. Den er på 1,6 liter og i testbilen yter den 115 hk og har et dreiemoment på 300 newtonmeter. Etter flerfoldige mil på heller varierte veier er det
vanskelig å argumentere for at man trenger så veldig mye mer. Med tom bil holder
forbruket seg på rett over 0,5 liter på mila.

3,3 meter

LUKE: Testbilen har bakluke og skyvedører på hver side. Bilen kan også leveres med delte bakdører.

kuum hos Toyota. Plutselig var varebilgiganten uten en erstatter. Løsningen ble
PSA. Peugeot og Citroën hadde allerede
en varebil og litt badgeengeneering senere hadde også Toyota sin versjon av bilen.
Proace ble navnet. Bilen jeg nå kjører er
andre generasjon av dette samarbeidet –
og dersom man går rett fra en gammel
HiAce til dagens Proace er forskjellen
enorm.

Komfortvinner

Det er ikke så rart. Franskmenn er tross
alt kjent for å bygge biler der komfort
kommer ganske høyt opp på listen over
egenskaper. Det nyter selvfølgelig også
Proace godt av. For i bunn og grunn er

denne Toyotaen like fransk som løksuppe
med tilhørende baguett. Derfor vil en
frankofil lett kjenne seg hjemme her. Med
unntak av Toyota-logoen som stolt blinker til deg fra rattet er resten like fransk
som Champs-Élysée, Eiffeltårnet og Triumfbuen. Det er også kjøreopplevelsen.
Det er vanskelig å kritisere komfortnivået. Kjørestillingen er god – den minner
aller mest om det man finner i en personbil - og bare i de høyeste hastighetene på
motorvei gjør vindbruset seg bemerket.

God fjæringskomfort

Førermiljøet er oversiktlig og det er godt
med smårom og praktiske løsninger. Det
er ganske enkelt å finne seg til rette.

Åpner vi skyvedøren åpenbarer det seg et
lasterom som svelger mellom 5,3 eller 5,8
kubikkmeter, avhengig om man har utstyrt bilen med Smart Cargo-systemet
eller ikke. Kort fortalt består Smart Cargo i at man har en luke i skilleveggen,
som gjør det mulig å frakte kolli på opptil 3,3 meters lengde, i tillegg til at man
kan slå forsetene opp og dermed også
utnytte plassen i kupeen til å frakte mindre gjenstander. Det lave gulvet gjør dessuten inn- og utlasting enkelt. Nyttelasten
oppgir Toyota til å være 1000 kilo, mens
den får med seg 1,8 tonn på kula.

Assistenter koster ekstra

Som på de fleste andre moderne biler i
dag har også Proace en rekke førerassistenter. Toyota Drive Select er på plass, og
selv om det er langt unna å kunne erstatte firehjulsdrift, tilpasser systemet ESPens parametre til underlaget enten det
er is, tørr asfalt, snø, sand eller søle. Viktigere er sikkerhetsassistentene som
Toyota kan levere. De består av trøtthetsvarsler, filskiftvarsler, skiltgjennkjenning
og kollisjonsvern med fotgjenergjenkjenning. To ulike pakker finnes å velge.
Toyota Proace finnes også i tre ulike
lengder. Vi kjørte Medium, men bilen
kan også levere som Compact og Lang.
Prisen starter på 329 900 kroner for bilen
vi kjørte.
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Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Brikke på
Bastø Fosen
– Det er ikke lov å kjøre uten
gyldig brikke, men vi kan
ikke nekte noen å kjøre ferge.
0
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NLF Østfold var nylig i møte med SVV
i Østfold og tok der opp en interessant
sak. I Norge må alle, også utenlandske
transportører, ha lovlig AutoPass-brikke
i bilen. Vi vet at dette ikke tas helt på alvor av våre øst-Europeiske kolleger, selv

NEKTER INGEN: SVV og Vegdirektoratet nekter ingen å kjøre ferge. Selv ikke de som har ulovlig brikke. (Foto: NLF Arkiv)

om det vanker bot om de blir stoppet uten
gyldig brikke.
Men kommer de til Moss og skal med
Bastøfergen til Horten, trenger de ikke
lovlig og gyldig brikke. Bommen går riktignok ikke opp, men de kan betale kontant i billettluken! Og vips, så er det ulovlige vogntoget på vei over fjorden.
Dette er ikke noe Bastø-Fosen er ansvarlig for, men SVV og Vegdirektoratet.

Møte med Samferdselskomiteen i Østfold fylke
Fylkesleder i NLF Østfold, Erik Graarud, var invitert til møte med samferdselskomiteen i Østfold fylke i mai. Med seg hadde Graarud nestleder Anders Krog
og regionsjef J.Kristian Bjerke. Sammen gikk de offensivt til verks for å fange
fylkespolitikernes interesse, og forståelse, for lastebileiernes utfordringer. Det
var komiteleder Olav I.Moe (Kr.F) som hadde invitert og vi opplever at hans
ønske om dialog og kunnskap er oppriktig. Blant sakene NLF-representantene
tok opp var kjøring med modulvogntog mellom Rudskogen og Mysen, omkjøringsvei mellom Halden og Gardermoen, samt et sterkt ønske om at fylket
presser på for en raskere bygging av ny RV 19 i Moss. En annen viktig sak er å
få til en forsøksordning, hvor lastebiler får kjøre i kollektivfeltet på RV 110
mellom Se-Ut og Fredrikstad.
Ifølge Erik Graarud er det et visst håp om å få forsøksordningen på plass.

Vi sendte brev til vegdirektør Terje Moe
Gustavsen og etter en (god) stund fikk vi
svar. Og dette er visstnok ikke så enkelt.
Joda, det er ulovlig å kjøre uten gyldig
brikke, men man kan ikke nektes å kjøre
ferge. Det er en annen lov som regulerer
dette forholdet. NLF Østfold har påpekt
at dette virker litt «dumt» og SVV har
lovet å se på saken igjen. Vi ser virkelig
frem til svaret.

«Overlast» – fikk bot – slapp bot
Flere husker sikkert historien om en lastebileier som fikk en kjempebot
for overlast, fordi han ble stoppet på en vei han var sikker på tillot 10
tonn akseltrykk. Nei, her er det 8 tonn, sa kontrollørene fra SVV. Problemet var bare at dette ikke sto i noen veiliste, det var ikke skiltet og alle
som hadde kjørt ut og inn fra grustaket de siste 20 årene, var sikre på at
det var 10 tonn som gjaldt. NLF Oslo & Akershus tok kontakt med avdelingsdirektør Kårbø (fylkesveisjef) og Ullensaker kommune, og i løpet av
tre dager var veien registrert med 10 tonn akseltrykk. Nylig kom også
beskjeden fra SVV om at boten vedkommende lastebileier ble ilagt, nå er
trukket. Det er i så fall gledelig og voksent gjort av SVV.
– Dette er et eksempel på at NLF har sin misjon, også i «små» saker,
sier regionsjef J.Kristian Bjerke.

«Venner på veien»
i Drøbak og i Nes
«Venner på veien» går sin seiersgang i Akershus. I løpet av våren har
ivrige lastebileiere stilt opp i Nes på Romerike og i Drøbak i Frogn kommune.
Sissel Heen i Øvre Romerike NLF har tatt et fast grep om aktivitetene på
Romerike og til sammen 8 personer og 3 lastebiler sto klar da 88 barn
skulle gjennom «vennedagen».
Leder i Follo NLF, Bård Solberg, stilte med to biler og sjåfører da Sogsti
skole i Drøbak ble besøkt. Engasjementet var upåklagelig og tilbakemeldingene fra ungene er veldig god. Like tilfredsstillende er det at lærerne
ser på besøket vårt som lærerikt og nyttig.
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STILTE OPP: Leder i Follo NLF, Bård Solberg, stilte opp med to biler og sjåfører under
Venner på Veien på Sogsti Skole i Follo. (Foto: J. Kristian Bjerke)

Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner.
Siden starten av samarbeidet har vi finansiert over
3500 NLF-avtaler og har mange fornøyde kunder.
Som NLF-medlem får du:
•
•
•
•

Fast kontaktperson med lang bransjeerfaring
Prioritert behandling
Konkurransedyktige betingelser
Leasing eller lån - valget er ditt!

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

Rogaland og Sørlandet

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

Børge Klæboe

91 16 56 08

borge.klaboe@nordeafinans.no

nordeafinans.no

Region 2 Hedmark og Oppland

NLF er viktig for norske las te

Arild Olsbakk (37) er fersk
nestleder i NLF Hedmark
og Oppland. Arild mener det
er nyttig for lastebileierne å
være medlem i forbundet.
Det gir trygghet!
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Hva er den viktigste grunnen til at
du og ditt firma er NLF-medlemmer?

Samhold i bransjen er nok den viktigste
grunnen. Vi er i en sterkt presset bransje
der vi er meget sårbare med lav fortjenestemargin. Med små endringer kan et firma
snu fra positiv til negativ utvikling på kort
tid. Vi trenger dyktige personer som fanger opp og avverger sånne utfordringer,
noe jeg mener NLF har. Dette gjør det
tryggere for oss som skal ha dette som
levebrød.

Vi hører ofte at NLF er for lite
synlige. Er vi det?

NLF er blitt mere og mere synlig de siste
årene. NLF argumenterer for vår bransje
i mange ulike saker – for eksempel vegutbygging, bompenger, kabotasje og kontroller.

Har NLF gode medlemsavtaler?

Medlemsavtalene er meget gode! Her kan
mange spare inn medlemskontingenten i
løpet av kort tid. Vi blir alle mer konkurransedyktig med lavere innkjøpspriser.
Samt at vi har godt innblikk i nyheter og
forbedringer som samarbeidspartnerne
kan gi.

Trafikksikkerhet, omdømme og
HMS er viktige saker for NLF.
Hva gjør ditt firma med dette?

Dette er meget viktig. Alle tre henger
godt i sammen. Det er i trafikken vi ferdes, og alle trenger en sikker veg og en
sikker arbeidsplass. Omdømme er noe
næringen må jobbe iherdig med. Vi blir
ofte sett på som «i veien» for andre trafi-
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ARILD OLSBAKK: teller lastebiler langs RV3.

kanter. Ikke alle på «gata» er klar over
hvor viktig transporten er for at samfunnet skal fungere. Selv er vi med i trafikksikkerhetsprogrammet til NLF og IF «På
riktig side». Der mener jeg vi får god hjelp
til å utfylle både trafikksikkerhet, omdømme og god hjelp til å komme i gang
med HMS. Når det gjelder HMS, har vi
i flere år hatt vårt eget system, men har i
disse dager begynt arbeidet med NLF sitt
«Kvalitet og miljø på veg».

Får NLF gjennomslag i
politiske saker?

Helt klart! Den siste viktigste saken jeg

mener vi har vunnet, er RV3 og 500 millioner kroner øremerket til Lonåsen. Selv
om dette ikke er nok penger til prosjektet,
har vi fått det inn i NTP. Og det er en
seier i seg selv når vi vet hvor hardt det er
jobbet med «lottorekka» i vårt distrikt
opp igjennom årene. Det er også breddeutvidet deler av RV3 og ny vei fra Rena
og til Åsta uten bompengefinansiering.
Lenger vest er det blitt mye ny veg på E6
i Gudbrandsdalen, og det jobbes iherdig
i Valdres for å få en enda tryggere og bedre øst/vest-forbindelse. RV4 er også under
bygging. I rundkjøringer og i lokale miljøgater er det gjort tiltak som har bedret

s tebileiere!

fremkommeligheten for større kjøretøy
– noe som ellers ofte blir oversett.

Nevn eksempler på saker fra
Hedmark og Oppland der vi har
lykkes med lokal påvirkning?

Hver eneste dag kjører vi på veier i våre
fylker som NLF har vært med på å tilrettelegge for tungtransport, mange
ganger med større innflytelse enn andre.
Miljøgater, oppfølging av sommer og
vintervedlikehold er noen av jobbene
som gjøres. Kollegahjelpen er også noe
som er svært viktig for de som er utsatt
for ulykker etter vegen. NLF Hedmark
og Oppland har lyktes med mye og skaper også samhold blant bileierne og sjåfører.

Hvorfor har NLF sammen med de
nordiske søsterorganisasjonene en
avdeling i Brüssel?

Dette er for og styrke nordisk samarbeid,
like konkurransevilkår, jobbe for å bekjempe sosial dumping samt bekjempe
ulovlig kabotasjetransport.

Er det dyrt å være NLF-medlem?

Ut ifra hva vi får tilbake fra arbeidet som
blir lagt ned og de gode medlemsavtalene så mener jeg ikke prisen er høy. Vi må
se på hvor mye vi sparer og selvfølgelig
være flinke til å bruke NLFs ressurser på
områder der det trengs.

Fakta om Arild Olsbakk
Arild er eier og daglig leder i Arne Olsbakk
Transport AS. Firmaet har i dag 11 biler, 14
ansatte og omsetter for 26 millioner. Arilds
biler kjører hovedsakelig for Felleskjøpet (Feiret
30 års «ekteskap» i 2016), og transporterer
der varer i både bulk, sekk og maskiner. Firmaet har også kontrakt med NCC om vinterdrift
av en rode på RV3 samt en bil som transporterer tømmer for TFØ i Østerdalen. I NLF-sammenheng har Arild sittet i lokalavdelingen og
fylkesstyret siden 2010 og vært vara i forbundsstyret siden 2012, Han ble i 2017 valgt
inn som nestleder i regionstyret og leder i Østerdal Lastebileierforening.

DUGNADSGJENGEN: Fra venstre: Vilde Bjøkne, Hege Gaaskjølen, Julie Bekkelund, Birgit Grimstad, Sunniva
Fransplass, Grethe Dalbu, Kjetil Øyhaugen, Jim Nybø og Jonny Ruud i Gausdal Lastebileierforening.

«Venner på veien» i lastebilbygda
Gausdal er lastebilbygda. NLF har 34 medlemmer i den lille kommunen
med 6200 innbyggere. Nå er lokalavdelingen i gang med «Venner på
veien» på barneskolene.
- Faren min er mekaniker på Scania, sier Elias Lundbakken ivrig. Førsteklassingen smiler
bredt når han får lov til å sitte bak rattet på
en ordentlig lastebil. Han kikker foran seg og
prøver å se flest mulig barn, men det er ikke
lett når sjåføren mangler noen år på å være
utvokst – og blindsona foran lastebilen blir
ekstra stor.
Ivrige
Elias var en av mange elever på Follebu skole
som fulgte ivrig med da Gausdal Lastebileierforening kom på besøk med trafikksikkerhetsopplegget Venner på vegen. Opplæringskontorets daglige leder, Jim Nybø, tok rollen
som gjestelærer. Han fikk raskt god kontakt
med Førsteklassingene. Først en spennende
time inne der det ble en fin prat om trafikk,
lastebil og farer. Elevene visste godt hva de
ulike skiltene betyr. Og da Jim fant fram trafikksikkerhetsteppet og lekebilene, ble det
«action» i klasserommet.
Et godt opplegg
Deretter ble det servert pølse og drikke mens
sola skinte. Og til slutt fikk ungene klatre opp
i de to store bilene som Gausdal Lastebileierforening hadde parkert på gardsplassen.
Samtlige elever fikk sitte i førersetet og de
kunne konstatere hvor vanskelig det kan være
for en sjåfør å se alt som er foran og rundt
lastebilen. «Stopp, se og vink», fra videoen
som ble vist inne, ble tatt i bruk i praksis.
Lærerne på Follebu skole var minst like for-

I BLINDSONA: «Lærer» Jim Nybø fra opplæringskontoret håper han både bidrar med trafikksikkerhet og
sjåførrekruttering.

UNG SJÅFØR: Elias Lundbakken koser seg bak rattet
mens han prøver å finne ut hvor stor blindsonen er.

nøyde som elevene og ønsket velkommen tilbake neste år.
Vi i NLF er stolte av «Venner på veien». Kanskje
unngår vi en trafikkulykke. Kanskje får vi en ny
sjåfør. Prosjektet er uansett viktig for bransjens omdømme. Førsteklassingene i Follebu
– som snart skal opp i andreklasse – snakker
garantert pent om lastebilen i sommer.
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark
FYLKESELITEN: Knut Bakken på fylkets sentrale talerstol
for å dosere NLF syn på NTP.

Buskerudtinget
Buskerudtinget kalte i mai politikere og næringsliv inn til
en heldagssamling om Nasjonal Transportplan sett med
Buskerud-øyne. Der var NLFs stemme tydelig.
0

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Fylkesleder Knut Bakken var invitert til
å holde et innlegg i denne forsamlingen

og fremføre NLFs synspunkter på forslaget til neste NTP for 2018-2030.

Buskerudtinget, som består av fylkets
stortingsrepresentanter, fylkesutvalget og
alle ordførerne, i tillegg til innbudte deltakere fra næringsliv og organisasjoner,
hadde en heldagskonferanse om transportsaker mandag 8. mai og hadde fått
leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Nikolai Astrup til å
innlede dagen. NLFs fylkesleder avsluttet
talerrekken med vårt syn.
Bakken pekte særlig på vår prioritering
av rv 23 og 35, E 134 og rv 52 over
Hemsedal, men rakk også å få lagt inn et
argument for at vi trenger flere døgnhvileplasser langs vegnettet. Dessuten
understreket han at selv om vi en gang i
fremtiden får både selvkjørende biler og
biler med nye drivkilder så vil også disse
kreve veger som det kan kjøres på. Og
trolig blir kravene til veistandard ytterligere skjerpet om vi skal få full
effekt av nyvinningene.
På vegne av transportnæringen polemiserte Bakken også sterkt mot Astrups
forsvar for å bygge løp nr 2 under Oslofjorden. Dyrt, dårlig og lite fremtidsrettet, var hans klare budskap. Sats i
stedet på bru.

Biogass
på hjul

Tittel på en meget godt besøkt konferanse i
Sandefjord 23. mai om alternative drivstoff
burde vel heller ha vært «biogass på tanken»,
for det var det som det ble argumentert for fra
en rekke entusiastiske fagfolk og noen
praktiske brukere. Naturgass eller metan
fremstilt fra biologisk avfall og naturgjødsel
fremstilles ved et par anlegg på Østlandet,
men produksjonen kan økes om bare
infrastruktur og etterspørsel stimuleres fra
myndigheter og næringsliv.
Busselskaper og renovasjonsbedrifter har i
betydelig grad tatt i bruk biogassdrevne
kjøretøy. Flere er åpne for å gjøre det, men da
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BIOGASS: Jens Olaf Rud (nr. 2 f.v) presenterer næringssynspunkter som får deltakerne til å lytte.
må man ha sikkerhet for at tilgangen på
fyllestasjoner er der hvor trafikken er og at den
vil være det i overskuelig framtid. Både
Scanias John Lauvstad og LITRAs Steinar
Karlsen poengterte viktigheten av langsiktige
og påregnelige rammevilkår, og ikke minst
betydningen av et annenhåndsmarked for
biogassdrevne kjøretøy. Stabile leveranser og

forutsigbare avgiftssystemer var også
hovedkravet fra NLF slik Jens Olaf Rud, som
deltaker i det avsluttende panelet, poengterte.
Mange interesserte NLF-ere var tilstede i
salen denne dagen. Alle positivt lyttende, men
kanskje ikke fullstendig helfrelste. Det er langt
fram til at man i stedet for «Full tank, takk»
kan si «Full fjert, takk».

MT September 2015 04.09.15 13:25 Side 1
MT September 2015 04.09.15 13:25 Side 1

MT September 2015 04.09.15 13:25 Side 1

MT00688
MT00688

Trekkvogner
– Containerbiler
– K–rokbiler
–S
kapbiler
raller ––W
Calking
ontainerhengere
– Dumpere
Trekkvogner
Containerbiler
rokbiler
Skapbiler– ––FRC/
FRC/stykkgods
stykkgods T
Traller
Floor – Dumpere
Trekkvogner
– C–ontainerbiler
– K–K
rokbiler
––S
raller ––W
Calking
ontainerhengere
– Dumpere
T
rekkvogner
– Containerbiler
Krokbiler
–kapbiler
Skapbiler –FRC/
FRC/stykkgods
stykkgods T
Traller
Floor – Dumpere
Bilberger-Trekkvogn-Container-Krok-Kran-Skap-FRC/stykkgods/WalkingFloor-Dumper-Buss

- -Bytt
!!!
Byttinn
innlastebilen
lastebilendin
dinNÅ
NÅ!!!

Utnytt suget
sugetsom
somereri imarkedet
markedetetter
etternyere
nyerebruktbiler
bruktbiler
om
dagen,
vi betaler
godt.
Utnytt
om
dagen,
vi betaler
degdeg
godt.

Tilbakesuget
mottar
duereni markedet
fabrikkny etter
bil dunyere
kun skal
ha i toom
år,dagen,
en som
gårdeg
og godt.
går...
Utnytt
som
bruktbiler
vi bare
betaler
-Tilbake
Bytt
inn
lastebilen
din
NÅ
!!!
Deretter
får
du
ny
bil
igjen,
med
dagens
teknologi
og
enda
lavere
dieselforbruk
mottar du en fabrikkny bil du kun skal ha i to år, en som bare går og går... enn sist.

MT00688

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

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 ;-)
Tilbake mottar du en fabrikkny bil du kun skal ha i to år, en som bare går og går...
Deretter
får du ny bil igjen, med dagens teknologi og enda lavere dieselforbruk enn sist.
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Tror du leie har noe med kortsiktighet å gjøre, eller at vi er et fordyrende mellomledd?
Skjulte faktorer fra oss er at du med nytt redskap unngår verkstedregninger & ståtid ;-)
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Tør du be om et tilbud fra oss, og sammenligne det opp mot ditt eget transportregnskap?
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Tør du be om et tilbud fra oss, og sammenligne det opp mot ditt eget transportregnskap?
Er du klar over hva operasjonell leie egentlig er, samt de økonomiske fordeler ved det?
Klarer du å bedrive et transportfirma uten at ditt eget navn må stå oppført i vognkortet?
Tror du leie har noe med kortsiktighet å gjøre, eller at vi er et fordyrende mellomledd?
Tør du be om et tilbud fra oss, og sammenligne det opp mot ditt eget transportregnskap?
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Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Det haster med
vintersikker vei
En bred delegasjon fra Vestlandet var
torsdag 1. juni i møte med medlemmene i Transportkomitéen på
Stortinget. Agendaen var en
framskynding av tunnelen mellom
Seljestad og Røldal – slik at oppstart
for prosjektet senest blir i 2023.
Fylkeskommunene Hordaland,
Rogaland og Hordaland var alle
representert på møtet. I tillegg møtte
representanter fra Haugaland Vekst,
Haugesund Næringsforening,
Samarbeidsrådet for Sunnhordaland,
LO/NHO Rogaland, Westcon, Vikse
Næringsutvikling og Fatland.
Regionrådene for Telemark og
Haugalandet var også på plass. Det
kom mange gode innlegg som belyste
viktigheten av en vintersikker vei
tidligere i NTP-perioden.

Møt NLF under
Arendalsuka
Aldri har NLF hatt en sterkere tilstedeverelse på Arendalsuka
enn i år. Dere treffer oss bak Trefoldighetskirka fra 14. til 18.08.

NLFS HERMAN BERG: sammen med en bred
delegasjon fra Vestlandet, var på
Stortinget i begynnelsen av juni.

Trapper ned med
seks nye biler
HK Solberg er det eldste medlemmet i
NLF med sine 80 år. Steinar Solberg
som eier og driver selskapet fylte selv
70 år i år. Så nå skulle han trappe
ned.
Det gjør han ved å kjøpe seks helt
nye trekkvogner...

0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Det er valg og NLFs stand under Arendalsuka blir den mest omfattende vi har
hatt – med debatter, aktiviteter og besøk
fra skoler. En egen dag er også viet transportkjøpere fra hele Norge. Under uka i
år skal vi i NLF jobbe knallhardt for at
våre krav i forkant av valget vil være høyt
på agendaen til alle våre politikere.

Møt opp og følg Arendalsuka

Arendal er en fantastisk by i seg selv i
august. Ta deg en fridag og kom innom
og opplev stemningen. Her treffer du
garantert en politiker du kunne tenke
deg å hviske noen ord i øret. Samtidig

har du mulighet til å treffe medlemmer
av Forbundsstyret, administrasjonen og
medlemmer fra lokalavdelinger i NLF
Agder på standen hver eneste dag.

Medlemskveld med en minister

Tradisjonen tro blir det også en medlemskveld med servering. Som i fjor og
året før kommer samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen til medlemskvelden
vår. Arrangementet finner sted tirsdag
15. august. Noe endelig tidspunkt er
ikke klart i skrivende stund, men det
blir i løpet av kvelden.
Vi sees i Arendal.

Dugnad for færre skader

NEDTRAPPING: Steinar gratuleres under
overtakelsen av sine seks nye biler.
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Lørdag 13.05.2017 fikk jeg gleden av å overvære Ketil Meaas sitt foredrag på sjåførmøte hos
transportfirma Hustvedt & Skeie i Sandeid. Det var godt oppmøte både av sjåfører og fra ledelsen.
Foredraget var meget godt forberedt med data fra Hustvedt & Skeie sine biler, og bilder av deres
biler i presentasjonen. Et meget godt foredrag som ledet til nyttige diskusjoner. Både sjåfører og
ledelsen gav utrykk for at dette var nyttig og lærerikt.
Er du IF-kunde kan vi få til et slikt møte også i din bedrift. Ta kontakt med oss – så sørger vi for
resten.

Bedre tider
over Boknafjorden
I 2016 og så langt i 2017 har regulariteten
over Boknafjorden vært for dårlig. Totalt sett
har lastebileiere og kunder tapt millionbeløp
på grunn av tekniske feil på fergene og innstillinger.
Men nå loves det bot og bedring. I siste
halvår av 2017 blir det ikke foretatt ytterligere vedlikehold av noen ferger, samtidig som
det har fungert greit med reservefergen som
har vært satt inn. Det er en avtale som Samferdselsdepartementet må få på plass også
for 2018. Når båter taes ut av trafikk for vedlikehold er det viktig å ha et alternativ.
I tillegg blir det etablert en reservehavn på
Hanasand i løpet av november eller desember
i år. Den vil avhjelpe på dager med dårlig vær
allerede denne vinteren.
Fra 2019 blir rutetabellene over Boknafjorden et fjernt minne. Mellom 09.00 og 21.00
blir det avganger hvert kvarter, mens det vil
kjøres halvtimesavganger fra 05.00 til 09.00
og fra 21.00 og til 01.00.
Dermed er det lov å håpe på bedre regularitet frem til Rogfast er på plass.

En særdeles aktiv 90-åring
Når innkallingen til årsmøte sendes ut er Magne den
første som etterspør både
regnskap og årsmelding.
Han studerer hva som skjer i
NLF.
0
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Magne har vært aktiv i næringen siden
1945. Ganske fantastisk å tenke på når
han fremdeles er engasjert. Han er på alle
møter i NLF-regi i Nord-Rogaland og dit
kjører han også sin egen bil.
Han ble Daglig Leder og medeier i Vest
Transport fra 1964 til han gikk av med
pensjon. Han var også med på å starte
Norske Godslinjer.
Han har vært styremedlem i NLF i en
årrekke og gjort mye for organisasjonen
med sitt engasjement. Magne fikk også
NLF sin fortjenestemedalje i sølv.
Nå bruker han mye tid på friluftsliv og

MAGNE SALTVEDT

litt fiske, og om sommeren, reiser han
fortsatt på ukelange turer med fritidsbåten, en Nidelv 28.
NLF Rogaland gratulerer så masse
med dagen som var nylig. Vi sees på arrangementet i Haugesund 12. august. Vi
håper du får en fin båt-sommer.

Arrangementer i Stavanger og Haugesund

NLFs transportturné i Rogaland

Dyrskue i Lyngdal 1. – 3. september

Vær med NLF på stand
NLF skal som vanlig ha egen stand på Dyrskuen i
Lyngdal nå til høsten. Flere medlemmer fra Rogaland og Agder har allerede meldt sin interesse for å
være med på standen – men vi trenger flere til å
fortelle om hva NLF er og hva vi står for som næringsorganisasjon til forbipasserende på messen.

11. august er NLFs transportturné i Stavanger hos Dekkmann på Forus.
kl 10. 00 Seminar om transportkjøpers ansvar. Inviter dine kunder til arrangementet
kl 16.00 Utstilling av gamle og nye lastebiler. Samarbeidspartnerne er også på plass
kl 17.00 Politisk debatt med stortingspolitikere fra distriktet, hvor du også kan delta
med spørsmål. Geir A. Mo leder debatten
kl 18.30 Fest med grillmat, gratis øl og mineralvann. Møt kolleger. Husk påmelding
12. august er NLFs transportturné i Haugesund hos Dekkmann.
kl 14.00 Utstilling av gamle og nye lastebiler. Samarbeidspartnerne er også på plass
kl 16.00 Politisk debatt med stortingspolitikere fra distriktet, hvor du også kan delta
med spørsmål. Geir A. Mo leder debatten
kl 18.00 Fest med grillmat, gratis øl og mineralvann. Møt kolleger. Husk påmelding

Vi trenger medlemmer som kan snakke med politikere, snakke om lastebilen og om våre regler for
kjøre- og hviletid, steike vafler, koke kaffe og rett og
slett bare til stede på standen vår.
Ta kontakt med Reidar på 90773207 hvis du har
noen timer å avse den 1., 2. eller 3. september.
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Region 5 Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Store
vektavvik

TABELL FOR VEIING, ALLE STEDER:

Flere sjåfører opplever store
avvik på vekter fra utekontrollen i Grimesvingen på
Rv 580. Statens vegvesen
oppfordrer sjåførene til å
følge med på veiingene.

Den senere tid har vi mottatt henvendelser fra sjåfører og bileiere som har opplevd
avvik på opp mot 1200 kg på vekter fra
utekontroller i Grimesvingen på Rv 580
utenfor Bergen til stasjonære vekter på
kontrollstasjoner og vekter på lastested. I
Grimesvingen er det ikke fastmontert
vekt, så kontrollveiing foregår her med
løsvekter/ platevekter på en støpt kontrollplate.

velvilje og Tom Børslid, sjef for utekontrollseksjonen, foreslo fredag 19. mai som
aktuell dato.
Fredag 19. mai kjørte fylkesleder Torgils Rogne et fullastet bulkvogntog inn
på kontrollstasjonen i Åsane. Vogntoget
var lastet med tørrsement fra Bergen
Havnesilo på Hegreneset. Veieseddel fra
Bergen Havnesilo viste en totalvekt på
50,45 tonn, mens vekten på kontrollstasjonen viste en totalvekt på 50,86 tonn –
eller et avvik på 410 kg.

mellom Indre Arna og Trengereid for å
kontrollveie vogntoget her. Totalvekten
her ble 50,04 tonn, som var ca. 800 kg
mindre enn på Nyborg. Dernest ble vogntoget kjørt til kontrollstasjonen på Bømoen utenfor Voss, hvor vi endte opp med en
totalvekt på 50,84 kg.
I følge Tom Børslid ble samtlige vekter,
både fastmonterte og løsvekter, kontrollert og revidert så sent som i januar 2017.
Noen av løsvektene fra 1981 klarte ikke
revisjonen og måtte kasseres.

Ba om ny veiing

Kontrollert i januar 2017

Skylder på feilavlesning

0
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I noen av tilfellene hadde sjåførene med
seg veieseddel fra lastested som viste vesentlig lavere vekt enn hva resultatet var
når Statens vegvesen veide kjøretøyet.
Noen av transportørene valgte å ikke
godta resultatet fra Grimesvingen, og ba
om ny kontrollveiing ved kontrollstasjonen i Åsane. Her ble det konstatert avvik
på opp mot 1200 kg lavere vekt.
Vi tok derfor kontakt med Bergen Trafikkstasjon på Nyborg i Åsane for å få i
stand et møte. Her ble vi møtt med stor

Deretter ble det gjennomført en rekke
målinger med løsvekter. Bilen ble målt
aksling for aksling, alle akslingene samtidig og side for side for å få best mulig
grunnlag. Ved bruk av løsvekter rundes
det alltid ned til nærmeste 100 kilo på
hver løsvekt. Ved bruk av løsvekter vil
sjåfør/ bileier få en «bonus» på inntil 99
kg pr. løsvekt (pr. hjul), eller inntil 198 kg
pr. aksling.
Etter endt kontrollveiing på Nyborg,
kjørte vi til kontrollstasjonen på Romslo

Truckers Day i Molde den 26. august
Den 26.august leier vi Glamox- tomta og arrangerer Truckers Day. Her vil det bli utstilling av nye
lastebiler og annet lastebilutstyr. Samarbeidspartnerne våre vil være til stede og presentere sine
tjenester og produkter. Medlemsbedriftene våre får anledning til å stille ut sine biler. Og selvfølgelig vil utstillingens fineste bil bli kåret. Det vil også bli politisk debatt. Listetoppene til stortingsvalget fra vårt fylke vil bli utfordret på samferdselsutfordringer i Møre og Romsdal. Vi inviterer i tillegg
politiet og Statens vegvesen og vi vil legge vekt på trafikksikkerhet. NLFs valgkamptrailer vil også
være til stede i Molde denne dagen.
Det vil bli salg av mat og drikke, og vi byr på ulike typer av underholdning. En lastebilsimulator er
også på plass, og det vil være konkurranser for både store og små.
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Fastmonterte vekter på Nyborg i Åsane
og Bømoen på Voss er ifølge Statens vegvesen godt innenfor marginene. Vekten
på Romslo mellom Indre Arna og Trengereid viste ca. 800 kg mindre enn vektene på Nyborg og Voss. Dette slår positivt
ut for sjåfør og bileier, men her vil Statens
vegvesen iverksette tiltak snarest. Godkjent kontrollmyndighet er allerede innkalt for å korrigere avviket.
Testen viste ellers at ved bruk av løsvekter vil vekten variere noe, avhengig av
metode som benyttes ved veiing. En ser
også at veiing ved bruk av løsvekter ligger
nærmest vekt oppgitt på lastested (Bergen
Havnesilo). Uansett vil vekten gå i favør
av sjåfør og bileier ved bruk av løsvekter.
Det testen ikke ga et fullgodt svar på,
var hvorfor veiing i Grimesvingen i noen
tilfeller har slått negativt ut for sjåfør og
bileier. I følge Statens vegvesen kan det
skyldes feilavlesning (menneskelig svikt),
og de oppfordrer derfor alle sjåførene til å
være med rundt kjøretøyet når avlesning
av vekter pågår. På den måten kan sjåfør
selv kvalitetssikre avlesningen.

Motorfestival i Stryn
Motorfestivalen i Stryn ble i år arrangert
helgen 2. - 4. juni. I år som tidligere år var
det trangt om plassen rundt Strynhallen i
Stryn sentrum. Scania, MAN og Mercedes
hadde stands med showtrailere. Andre
utstillere var påbyggere, utstyrsleverandører og selvsagt NLF med en stand like ved
scenen som styret i Sogn og Fjordane
bemannet hele lørdagen.
Men viktigst av alt, her var det lastebiler
fra Alta i nord, til Lindesnes i sør. I tillegg
var det lastebiler fra Sverige og Danmark.
En sjåfør hadde brukt 2,5 døgn fra Sverige
til Stryn for å få med seg motorfestivalen.
Dette viser at motorfestivalen har blitt et
begrep ut over landegrensen.
Adm. dir. Geir A. Mo stod for den offisielle
åpningen av festivalen kl. 12.00 lørdag
3. juni. Det var også Geir A. Mo som hadde
æren av å dele ut pokaler til de premierte
lastebilene senere på dagen. I sin åpningstale sa Mo at de utstilte bilene nok ikke
viste den økonomiske tilstanden til de

norske transportørene, men heller den store
kjærligheten enkelte har til sine biler og til
sitt yrke.
Lørdagskvelden var det utekonsert med
Vassendgutane.
Arrangørene av motorfestivalen kan
gratuleres med nok en strålende gjennomført motorfestival.

Sykkel-VM i Bergen
I perioden 16. til 24. september 2017 vil sykkel-VM
bli arrangert i Bergen. For
sykkelentusiaster og for
deltakerne henger en gullmedalje i et VM høyere enn
et OL-gull.

Men et Sykkel-VM betyr også at trafikken
rundt må tilpasse seg, og at det vil bli
store trafikale utfordringer under mesterskapet er klart. Derfor er det viktig at
transportører allerede nå begynner å planlegge transporter til og fra Bergen. Arrangementet vil sette Bergen «på hodet» i en
to-ukers periode. Allerede den første
helgen blir Askøy berørt, mens Fjell og
Øygarden blir berørt den siste helgen.
For alle som skal inn til Bergen sentrum
i den aktuelle perioden, eller for transpor-

tører som skal levere varer i Bergen, anbefales det å gå inn på Bergen kommune sine
offisielle websider. Her kan man holde seg
oppdatert på arrangementer og på hvilke
veier som blir berørt. Allerede nå vet vi at
det blir restriksjoner på varelevering og på
innfartsårene.
Kjøpesentrene rundt Torgalmenningen
vil ha ekstra personell i varemottakene og
vil selv bringe varene ut til de aktuelle butikkene. Under følger en oversikt over åpningstider for varemottakene:

• Varelevering ved Torgalmenningen blir i
tidsrommet kl. 05.00 – 08.00
• Varelevering i øvrig bykjerne blir i tidsrommet kl. 04.00 – 08.00
• MERK: Politiet vil ikke godkjenne varelevering til andre tidspunkter.
Under Sykkel-VM blir også viktige innfartsårer til Bergen berørt. Det inkludererer Puddefjordsbroen, E39, Damsgårds-

tunnelen, Fløyfjellstunnelen og Løvstakstunnelen vil bli berørt. I tillegg blir
følgende strekninger berørt:
• Fløyfjellstunnelen vil være åpen, men
kun ett kjørefelt.
• Fra vest vil Damsgårdstunnelen, Løvstakstunnelen og Puddefjordsbroen være
stengt fra kl. 08.30-19.00. Kun åpent for
kollektivtransport.
• E39 fra Fjøsanger til Danmarksplass (ved
Edvard Griegs vei) vil være redusert til
ett felt, og ett felt benyttes til kollektivtransport.
• E39 fra Danmarksplass til Grønnestølen
vil være redusert til ett felt, og ett felt
benyttes til kollektivtransport.
• E39 – Spagettikrysset (Nyborg i Åsane)
vil kun ha gjennomkjøring nord-sør og
sør-nord mellom kl. 08.30-19.00
• E39 fra Åsane terminal til Sandviken vil
være redusert til ett felt, og ett felt benyttes til kollektivtransport.
Utover dette kan det bli endringer og
avvik under arrangementet. Mer informasjon finnes på nettet ved å følge denne
linken:
https://bergen2017.no/info-til-publikum/
NLF-MAGASINET 2017 • NR 4
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Region 6 Trøndelag

Turister på vår arbeidsplass
Endelig er sommeren kommet
til landet og mange ser nok
frem til late sommerdager med
familie og venner. Det skal bli
godt å legge seg på lading.
0
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Men det er ikke alle som tar fri på sommeren. Hjulene må holdes i gang, det
være seg veiarbeid eller vareleveranser.
Dette kan nok by på utfordringer for
mange, nå som ferietrafikken er på topp.
Man kan ikke regne med at alle som ferdes med bobiler og campingvogner har
god erfaring med slike doninger. Det er
derfor viktig at vi er ekstra oppmerksom
på dette, slik at vi unngår uheldige situasjoner.

Trafikksikkerhetsdag i Åfjord

Den 23. mai var det duket for trafikksikkerhetsdag i Åfjord. Det er mye som skjer

E6 Soknedal
I statsråd fredag 28. april fremmet Regjeringen en proposisjon med forslag om utbygging
og finansiering av ny E6 på strekningen
Vindåsliene – Korporalsbrua. 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
Prosjektleder Harald Inge Johnsen

Vi ønsker alle en
god sommer
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på Fosen hva angår veiarbeid, kampflyplass og vindmøller. Dette er aktiviteter
som gjør at store biler og anleggsmaskiner
blir en del av hverdagsbildet. Det er derfor
viktig at man øker bevisstheten rundt trafikksikkerhet. NLF i Trøndelag hadde
derfor gleden av å gjennomføre Venner på
veien for 1. og 2. trinnet på Åfjord barneskole, samt for de eldste barna i barnehagen. For de aller minste ble det gjennomført en enklere versjon der de fikk
oppleve å sitte i lastebil og ikke minst i
gravemaskin. Totalt var rundt 170 barn
involvert i Venner på veien denne dagen.
Tiltaket er også viktig for næringslivet
og de voksne. Vi trenger en bevisstgjøring
på at vi er rollemodeller overfor de minste.
Gode rutiner og riktig holdning på
arbeidsplassen bidrar til en bedre hverdag
for oss alle. På vegne av regionleder
Gunni K. Amundal, Harald Årbogen og
Øyvind Lilleby, vil jeg rette en stor takk
til Johs J Syltern AS, Statskraft, If og
Åfjord kommune for en fantastisk dag.

FORNØYDE BARN OG VOKSE: fikk oppleve en kjempedag i
Åfjord. Etter klasseromsundervisning, ble det praktisk
gjennomføring hos Johs J. Syltern AS.

ERLING SYLTERN: fikk en stri tørn med alle som skulle
prøve gravemaskin. Forventningsfulle barn fra Åfjord
Barneskole fikk oppleve en spennende dag.

Styremøte

Den 23. mai avholdt
vi styremøte i Åfjord,
nærmere bestemt i lokalene
til Johs J. Syltern AS.
Her fikk vi først en omvisning i museet
av Erling Syltern. Ingen tvil om at det
ØYSTEIN SYLTERN: er opptatt av å
er lagt ned mye arbeid og penger i detrekruttere fra Fosen.
te, og det er viktig at man tar vare på
historien på en slik måte. Videre fikk vi
en orientering om selskapet, der Øystein Syltern tok for seg de prosjektene
de er involvert i. Det er ingen tvil om at aktivitetsnivået er meget høyt, noe
som krever god rekruttering.
Foruten de faste sakene, tok styremøtet denne gangen seg av telleaksjonen,
valgkampen og høstmøtet. Regionleder Gunni sørget for at alle ble stappmette. Hun serverte en fantastisk fiskesuppe med focacciabrød til, alt etter
sin egen hemmelige oppskrift. Det hele ble toppet med kake.

STÅLTANK

HER ER GRUPPEN: som representerte veitransporten. Flere av dem er nok kjent fra møter langs veien.

Forelesing for
Nord Universitet

Den 5. mai hadde regionsjefen forelesning for elevene på trafikkskolelærerstudiet ved Nord Universitet. Dette har etter hvert blitt en tradisjon og det er
alltid like hyggelig å kunne bidra til undervisningen på denne måten. Det er
viktig at fremtidige trafikkskolelærere har kjennskap til vår bransje og de
utfordringeene vi står overfor. Noen elever ønsker å gå videre på tung bil, noe
som vi er glade for. Det er også ytret ønske fra NordU om at vi kan bidra med
flere forelesninger gjennom studieperioden.
Internasjonalisering og transportsikkerhet
Prosjektet Internasjonalisering og transportsikkerhet ledes av Sintef og NTNU
Samfunnsforskning. Den 31. mai ble det som et ledd i prosjektet arrangert
workshop på Scandic Hell. Her fikk vi presentert ferske forskningsresultater
fra prosjektet. Man ønsket å legge til rette for dialog og læring mellom de
ulike transportgrenene og mellom ulike aktører innen hver transportgren.
Gjennom workshopen ønsket man å supplere og nyansere resultatene fra prosjektet «Internasjonalisering og transportsikkerhet».

• Loggføring av forbruk
• Fjernpeiling av nivå

Sentrale temaer var:
- Tilsynsmyndighetenes handlingsrom for nasjonale tilpasninger
- Organisatorisk oppsplitting og bruddflater
- Organisasjoner som er offensive i møte med internasjonalisering – såkalt
«race to the bottom» Arbeidsvilkår og partssamarbeid når konkurransen
skjerpes
- Hva kan de ulike transportgrenene lære av hverandre?
Det ble en meget lærerik dag der vi diskuterte på tvers av transportgrenene.
Det viser seg at det er mange likhetstrekk når man ser på systemene rundt
transportene. Stadig krav til lavere transportkostnader utfordrer de etablerte
ordninger og sikkerhetsrutiner. Det er ikke bare innenfor veitransporten man
opplever et «race to the bottom». Sjøfarten har levd med dette lenge og nå
ser vi at luftfarten blir utfordret på det samme. Det handler om billigst mulig
transport der personalkostnadene skal ned. Utfordringen blir å ivareta transportsikkerheten i et marked som er i konstant endring.
Oppsummeringen av dagen var tydelig på at alle ledd i transportkjeden må
ansvarliggjøres. Transportkjøpere og vareeiere må etterspørre de rette verdiene dersom vi skal lykkes med å endre systemene. Samtidig må man innrette
kontrollsystemene slik at man faktisk kan anvende lover og forskrifter overfor
alle ledd i transportkjeden.

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

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

NORSULP-workshop
Bodø kommune hadde
invitert til «workshop» i regi
av Norsulp. NORSULP
(Sustainable Urban Logistics
Plans in Norway) har som
hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering
av bylogistikkplaner i norske
kommuner.
0
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Prosjektet identifiserer allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner og
deres praksis. Erfaringene herfra kan ha
relevans for utvikling av tilsvarende planer i Norge. For at en bylogistikkplan skal
være vellykket er det viktig at den er validert av brukerne. Prosjektet identifiserer
disse aktørenes behov knyttet til utforming av bylogistikkplaner før de utvikles
av lokale eller regionale myndigheter.
Avslutningsvis søker prosjektet å etablere en generell veiledning som grunnlag
for fremtidig utvikling og implementering av bylogistikkplaner. Samlet kan
dette gi svar på hvordan en best mulig
kan bistå norske kommuner i utviklingen

ENGASJERTE: NORSULPs foredrag i Bodø var godt besøkt.

av egne bylogistikkplaner.
Deltakerne under workshopen i Bodø
kom fra de fleste interessegrupper: med
transportører, velforeninger, butikker,
gårdeiere og selvfølgelig NLF.
Prosessen ble trygt gjennomført av
Arne Opheim fra Bodø kommune. Det
ble en rekke interessante diskusjoner og
enkelte fikk nok innblikk i problemstillinger de ikke visste eksisterte. Prosessen

vil videreføres og forhåpentlig føre frem
til en bylogistikk som fungerer bedre enn
den vi opplever i dag.
NORSULP er et kompetanseprosjekt
for næringslivet som skal bidra til å øke
kunnskapsnivået og oppmerksomheten på
bylogistikk i planlegging.
Det er finansiert av Statens vegvesen,
Vegdirektoratet og Norges forskningsråds
Transport 2025-program.

Langt frem til førerløse biler i fiskeværene
Statens vegvesen inviterte
til konferanse om blant
annet førerløse biler i
Bodø nylig.

For det gjøres mye på området om
dagen, både nasjonalt og ikke minst
internasjonalt. Blant annet er riksveien fra Tromsø til Kolari i Finland et
forsøksområde for ny teknologi.
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Likevel er det slik at det nok fortsatt
er lenge igjen til førerløse biler suser
mellom fiskeværene her oppe i nord,
selv om man i disse dager snakker om
prøvedrift for førerløse biler på enkelte strekninger.
At førersassistentene og teknologien
i moderne biler er med på å gjøre dem
sikrere er man enige om – blant annet
forskes det intenst på kommunikasjon
kjøretøyer imellom. Da kan for eksempel et kjøretøy varsle et annet

innenfor en gitt radius, om det er
glatt, kraftig sidevind eller om det har
skjedd en ulykke. Samtidig utfordrer
den nye teknologien også spørsmål
knyttet til personvern og datasikkerhet.
I tiden fremover blir de største utfordingene å finne svar på noen av
disse spørsmålene og nylig ble det
også sendt ut en høring fra Vegdirektoratet som omhandler nettopp førerløse biler.

Driftsfinansiering for lastebileiere
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

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

Rogaland og Sørlandet

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

Børge Klæboe

91 16 56 08

borge.klaboe@nordeafinans.no

nordeafinans.no

Jubilanter:

55
23.07

Einar Løndal, 3692 Sauland

60
05.06

Jan Ruud, 9900 Kirkenes

60
25.06

Siden 1976 har Jan Ruud fra Kirkenes kjørt lastebil. Han har hatt mange vogntog og kjørt det meste, selv om hovedvekten har vært
ADR. I dag har han fortsatt to vogntog. Ruud har også vært aktiv i NLF, som vararepresentant i NLF Finnmark. På fritiden er det
hytta i Pasvik som lokker aller mest. Der trives han med jakt og turer i skog og mark sammen med kona Tove og Rambo.

Birger Morstøl, 6320 Isfjorden
Selv om Birger Morstøl ikke begynte å kjøre før i 2008 har han en lang fartstid innen logisitikk, etter ti år med ansvaret for bulktransport i
Felleskjøpet. Da han begynte å kjøre var det med en krokløftbil. I dag har han tre biler hvorav en går i spesialtransport. Morstøl eier også – og driver
– sitt eget kraftverk.

70
07.06

Oleif Simensen, 9517 Alta

70
08.06

Thorbjørn Mikalsen, 9520 Kautokeino

70
26.06

Eva Talseth, 6493 Lyngstad

70
30.06

Oddvar Pedersen, 9443 Myklebostad

70
06.07
62

Einar Løndal kjører ikke selv, men som personalsjef i PostNord har han ansvar for 250 biler. Løndal er kanskje best kjent som leder
av NLF Arbeidsgiver og som medlem av Tariffutvalget. Derfor har han også hatt et nært og godt forhold til NLF gjennom mange år.
På fritiden er Løndal opptatt med amatørteater, i tillegg til oppfølging av datterens ulike interesser.

Oleif Simensen er en kjent skikkelse i NLF-sammenheng. Han begynte å kjøre i 1965 og har i dag 14 biler i bedriften han startet i
1987. Fortsatt er han aktiv i Oleif Simensen Transprort som har spesialisert seg på kjøring av betong, betongelementer, stål,
takstoler og ulike oppdrag for offshore-virksomheten. I NLF har Simensen hatt flere verv, blant annet som medlem av styret i NLF
Finnmark fra 1992 til 2006 og som medlem av forbundsstyret fra 2006 til 2010. Når han har fri trives han best med turer i skog og
mark, og på hytta.

Thorbjørn Mikalsen er et kjent navn for NLF-medlemmer i Finnmark. I 21 år har han vært styremedlem i NLFs Finnmarksavdeling,
og av dem var han åtte år som formann. Kjøringen begynte han med i 1965 med en Volvo 485 som gikk med massetransport og
brøyting. I dag har Mikalsen ingen biler og nyter fritiden med jakt og fiske.

Jubilanten er medeier i transportfirmaet A. Visnes Transport AS og har vært medlem i NLF siden 1970. Fra november 1988 og frem til
februar 2000 var hun også aktiv i NLF lokalt hvor hun satt som leder. Eva Talseth var blant annet leder under dieselstreiken i 1998-99
og jobbet mye med forbedring av veien mellom Lyngstad og Vevang. I samme periode var hun også styremedlem i to perioder i NLF avd.
Møre og Romsdal.På fritiden er Talseth veldig glad i å strikke, så det er blitt noen fine gensere m.m. til familien opp gjennom årene.

Oddvar Pedersen fikk sertifikat i 1965, men hadde allerede før det trent på å kjøre farens lastebil. Han begynte med anleggskjøring
for Vegvesenet, før han i 1975 kjørte betongpumpebil i Tromsø. Fra 1978 ble det brøyting på Tjeldøya i 27 år. Dette var en av de
lengste og mest utfordrende rodene i Nordland. Den dag i dag holder han fortsatt på med kjøring av lastebil og gravemaskin – og
når han har fri repareres alt mulig og umulig.

Øivind Sundby, 2040 KLØFTA
Øivind Sundby er styremedlem i Øvre Romerike. Men først og fremst har han en lang fartstid bak rattet. I 1984 begynte han nemlig å kjøre kranbil,
og nå har han en bil som går innen bygg og anlegg. Også når han har fri trives Sundby på veien, enten på sykkel eller i bobilen.
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70
21.07

Ingebrikt Wiberg, 7342 Lønset
Ingebrikt Wiberg begynte å kjøre tippbil i 1980 med en Volvo Bamse. I dag er han pensjonist, men fortsatt er lastebiler hobbyen til Ingebrikt.

70
27.07

Torstein Willassen, 8475 Straumsjøen

75
27.07

Kjell Høiseth, 3748 Siljan

Som 18-åring begynte Torstein Willassen sitt liv bak rattet. Året var 1965 og han kjørte tipp, brøying, renovasjon og langtransport. I
dag har han to biler som går med fisk og med olje. Trass i sine 70 har han ingen planer om å trappe ned. Willassen vil jobbe så
lenge helsa holder. Lokale NLF-verv har han også hatt – og han har vært en aktiv fotballspiller.

Kjell startet å kjøre lastebil da han var 19 år. Han startet opp for seg selv da han var 25 år og har 50-årsjubileum i år. I dag har
han én lastebil som han kjører, en Scania R560 tippbil fra 2012 som går i lokal anleggskjøring. Kjell er glad i veteranbiler, i tillegg
trives han i leiligheten i ved Vaneren i Sverige – hvor han og kona ofte drar. I tillegg trives de langs veien – men da med
campingvogna på slep.

Fødselsdager i juni
90 år

18. Magne Saltvedt, 5542 Karmsund

85 år

18. Erling Olafsen, 3629 Nore
19. Kjell Kristensen, 3178 Våle
29. Magne Madsen, 8481 Bleik

80 år

02. Ole Moe, 3274 Larvik
09. Knut T Bjørkgård, 3628 Veggli
14. Åge Sellin, 7890 Namsskogan

75 år
01.
06.
07.
20.
25.

Lars Erik Nordli, 2100 Skarnes
Pål Ytterdahl, 7820 Spillum
Arnfinn Negaard, 6659 Rindal
Wiggo Søraas, 8514 Narvik
Kjell Høiseth, 3748 Siljan

70 år

06. Harald Samuelsen, 3442 Hyggen
07. Oleif Simensen, 9517 Alta

08.
10.
12.
18.
20.
24.
30.
30.

Torbjørn Mikalsen, 9520 Kautokeino
Gunnar Aal, 6200 Stranda
Arne Johan Egge , 5916 Isdalstø
Knut Okkenhaug, 7870 Grong
Kjell Venner, 2030 Nannestad
Eva Talseth, 6493 Lyngstad
Oddvar Pedersen, 9443 Myklebostad
Per Magnar Velde, 5576 Øvre Vats

65 år
01.
01.
08.
12.
21.
22.
22.
28.

Jan Magne Holten, 6644 Bæverfjord
Gudmund Nedrebø, 6443 Tornes i Romsdal
Vidar Strøm, 2013 Skjetten
John Fossli, 7550 Hommelvik
Robert Bangås, 8007 Bodø
Ole Johnny Olsen, 1870 Ørje
Bjørg Unni Stene, 4313 Sandnes
Steinar Hanssen, 8603 Mo i Rana

60 år
04.
05.
12.
14.

Per Andreas Øren, 6991 Høyanger
Jan Ruud, 9900 Kirkenes
Arne Hagen, 1950 Rømskog
Vilhelm Sunde, 6788 Olden

17.
22.
25.
26.

Terje Gjendem, 6409 Molde
Magne Johansson, 4877 Grimstad
Birger Morstøl, 6320 Isfjorden
Tom Olav Sørum, 1640 Råde

55 år
05.
06.
07.
13.
25.
25.
27.
30.

Tormod Magne Josdal, 4440 Tonstad
Jan Kåre Hansen , 4820 Froland
Roar Helland, 7043 Trondheim
Torbjørn Bråthen, 3089 Holmestrand
Tore Olsen, 8616 Mo i Rana
Jan Gunnar Lerdahl, 1719 Greåker
Vidar Tellefsen, 3960 Stathelle
Gunni Kverndal Amundal, 7170 Åfjord

50 år
01.
13.
18.
18.
20.
23.
30.

Stig-Eirik Dagfinrud Lund, 2336 Stange
Terje Johnsen, 7603 Levanger
Tor Inge Aartun, 4201 Sauda
Einar Gullesen, 8700 Nesna
Tom Johan Bye, 2265 Namnå
Kjetil Eik, 2034 Holter
Steinar Karlsen, 5570 Aksdal

18.
20.
21.
23.
25.
26.
26.
26.
29.
29.

Jan Tamnes, 7374 Røros
Arve Birkelund, 1820 Spydeberg
Kristian Nese, 4352 Kleppe
Einar Løndal, 0605 Oslo
Morten Engh, 1827 Hobøl
Henning Tjølsen, 3120 Nøtterøy
Helge S. Vatne, 5260 Indre Arna
Jon Steinar Haugsvær, 5983 Haugsvær
Arne Tore Titterud, 1890 Rakkestad
Johan Arnstein Aune, 7777 Nord-Statland

Fødselsdager i juli
80 år

17. Thudor Rasmussen, 4375 Hellvik
28. Harald Farstad, 8370 Leknes

28. Klaus Davidson, 1488 Hakadal
28. Ole Johan Myrene, 4618 Kristiansand S
31. Tormod Ødegård , Gamle Fredrikstad

75 år

65 år

03. Kjell Halvorsen, 2054 Mogreina
04. Bjarne Brusveen , 3525 Hallingby
05. John Petter Erga , 4352 Kleppe

70 år
06.
08.
09.
13.
17.
21.
22.
25.
27.
27.

Anders Piltingsrud, 3516 Hønefoss
Øivind Sundby, 2040 Kløfta
Åge Steinar Nyjordet, 2170 Fenstad
Bjørnar Bentzen, 8414 Hennes
Kurt Oskar Liland, 3176 Undrumsdal
Ingebrikt Wiberg , 2030 Nannestad
Bjørn Ulstrup Jansen, 3996 Porsgrunn
Frank Udneseth, 2283 Åsnes Finnskog
Torstein Willassen, 8475 Straumsjøen
Aanen Grimestad, 4519 Holum

13.
16.
16.
20.
27.
27.

Villy Kristiansen, 4617 Kristiansand S
Jan Roar Nordli, 9325 Bardufoss
Tor Lund, 2750 Gran
Tomas Vang, 7670 Inderøy
Hans Tore Rølland, 4634 Kristiansand S
Kjell Hermann Berge, 5630 Strandebarm

60 år

01. Arvid Aspelund, 3503 Hønefoss
08. Ingrid Henriksen, 9060 Lyngseidet
30. Rune Amundsen, 9910 Bjørnevatn

55 år

09. Viggo Eriksen, 9610 Rypefjord
15. Geir Tore Rosland, 4325 Sandnes

50 år
05.
11.
16.
18.
22.
23.
24.

Roger Gjersing, 2092 Minnesund
Ola Einar Hovrud, 2920 Leira i Valdres
Roger Berntsen, 2364 Næroset
Lars Magne Johannessen, 8314 Gimsøysand
Ola T. Haugen, 7372 Glåmos
Jan Johansen, 8680 Trofors
Sigbjørn Steinsrud, 2943 Rogne
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Forbundsstyret
Tore Velten
Forbundsleder

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

Alv Ervik

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

Harry Nilsen

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

Bjørn Ivar
Gunhildgard

Fylkesavdelinger
REGION 1

REGION 4

REGION 6

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

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
Stilhaugen 34, 7170 Åfjord
Tlf: 72 53 16 34
Mobil: 48 07 52 96
E-post: postmaster@kverndal.no

Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 RÅDE
Mobil: 90 18 94 44
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.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

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

Heidi Dahl

HEDMARK/OPPLAND
Regionleder Odd Haakenstad
Odd Haakenstad Transport
Brovollvegen 73, 2730 ROA
Mobil: 90 61 88 15
E-post: odd.haakenstad@gmail.com

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

Kjell Haugland

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

Sverre-Jan
Rønneberg

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

Øyvind Lilleby

Styremedlem, Region 6
P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41
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REGION 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
Flodmyrveien 40, 3046 Porsgrunn
Mobil: 93 45 73 20
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

Regionsjef Reidar Retterholt
c/o Rolands, Mjåvannsveien 188,
4628 KRISTIANSAND S
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: 92 03 83 33
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

Ledes av
Harry Nilsen

post@sorumtransport.no

90 82 80 29

Fagansvarlig
Frank Lauritz Jensen

flj@lastebil.no

91 63 12 54

Fagansvarlig
Dag Nordvik

dn@lastebil.no

99 50 17 17

Ressurspersoner
Region 1: Geir Homlund

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Ressurspersoner
Region 1: Jan Slettevold

jan@spesialtransport.com

95 89 30 50

Region 2: Ove Thoresen

post@bilberging.com

93 24 20 99

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

semijan@online.no

95 19 94 46

Region 3: Dag Lie

d-li2@online.no

90 57 66 41

Region 4: Kai Werdal

kai@werdal.no

90 16 15 55

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 5: Per Bortheim

per@bortheim.no

95 11 45 30

Region 7: Tor Sverre Isaksen

torsverre@tsinorway.no

99 55 58 74

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR
Ledes av
Øyvind Lilleby
Fagansvarlig
Dag Nordvik

Region 6: Sverre Fordal

97 03 87 02

FAGGRUPPE VAREBIL

E-post

Mobil

ol@lastebil.no

90 54 33 10

dn@lastebil.no

99 50 17 17

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

ulrik@lynbud.no

93 81 48 66

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

Ressurspersoner
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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
Geir Homlund
Geir A. Mo

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

91 38 03 85
97 55 58 00
92 85 78 76
93 03 03 88

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

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

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

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

Arne Marås
Frode Børven

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

91 81 72 43
91 69 30 59

Sogn og
Fjordane

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

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

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

Vestfold

John Ove Villung
Marit Lund

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

93 40 97 70
91 68 49 84

SørTrøndelag

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

skarvanogroltdalen@hotmail.com
post@aune-transport.no

99 52 69 96
91 39 69 69

Telemark

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
John Reidar Solstad
Vivi Solstad

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

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

NordTrøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 02
99 21 71 15

Nordland

Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg

ka-lare@frisurf.no
kjsolb2@frisurf.no

95 12 24 85
90 72 63 35

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

91 87 91 00
41 50 72 00

Troms

Arnold Hauan
Elling Haukebø
Anne Pauline Eliassen
Karianne Ervik

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

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

Finnmark

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

90 62 41 88
91 74 78 98

Hedmark

Oppland

Aust-Agder Robert Birkeland
Ellef Steller

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Navn

Psykologvakten

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

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

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

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

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse:
Telefon:

Mobil:

Postnr.:

Poststed:

Telefaks:

E-post:

Eier/daglig leder:

Fødselsdato:

Type transport:

Antall lastebiler:

Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted:

Dato:

Underskrift:

VERVET AV
Navn:

Medlemsnr.:

Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk.
Ditt medlemskap trer i kraft så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.
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Sjekk ut vår kursoversikt på www.transportkompetanse.no
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post@transportkompetanse.no



Telefon 02242

Helse- g
forsikrin
i If

BESØK LEGEN
uten å ta fri

Med vår helseforsikring har du og dine ansatte
tilgang til norske allmennleger når som helst og hvor
som helst – helt uten egenandel, og uten å dra noe sted.
Trenger du en henvisning, en resept eller bare snakke
med en lege? Nå kan du gjøre dette i en online-konsultasjon
på video eller chat. KRY og If har inngått et samarbeid
som gjør at du slipper å dra til fastlegen for enkle ting.

Vil du vite mer?
GÅ INN PÅ IF.NO/KONSULTASJON

71158_0 Inhouse NO

I samarbeid med:

