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Vi får av og til høre fra både medlemmer og ikke-medlemmer at
NLF må bli mer aksjonistiske. Vi må gjøre som franskmenna og
Vi har fått
blokkere veier og organisere demonstrasjoner! Som oftest er vårt svar
bekreftet at NLF
nei. For næringsorganisasjonen NLF må den type aksjoner alltid være
har vunnet frem:
siste utvei. Saken om skattefri diett for langtransportsjåfører illustreOrdningen med
rer hvorfor det må være slik. Dersom vi hadde brukt ressursene våre
skattefri diett for
på å organisere aksjoner fremfor dialog hadde vi aldri kommet i mål
langtransportmed denne saken.
sjåfører skal
Like før dette magasinet gikk i trykken fikk vi bekreftet at NLF
opprettholdes
hadde vunnet frem: Ordningen med skattefri diett for langtransportogså for neste år.
sjåfører skal opprettholdes også for neste år. Det som regjeringspartiene og deres støttespillere definerte som et arbeidsuhell i budsjettforliket kunne fått alvorlige konsekvenser for norsk transportnæring. For en sjåfør med tarifflønn, eller med diett etter allmengjorte vilkår, kunne det ført til
tap av opp mot 30 000 kroner i året. For næringen som sådan ville forslaget medført svekket
konkurranseevne og et vanskelig lønnsoppgjør neste år.
Da budsjettavtalen og endringen i diettbeskatningen ble kjent hadde vi svært liten tid til å
finne en løsning. Med under fem dager til vedtak skulle fattes var det ikke tid til verken underskriftsaksjoner eller trussel om aksjoner, slik enkelte tok høylytt til orde for. Nei, vi måtte forholde oss til det politiske systemet. Ganske enkelt snakke med folk. Takket være en svært god
dialog med blant andre parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, som raskt
forstod rekkevidden av budsjettforliket og hvilke konsekvenser det ville fått for næringen, endte
det godt. Finansdepartementet forankret løsningen hos skattedirektoratet og de andre forlikspartiene aksepterte tolkningen – og dermed var vi i mål.
Det var mange som bidro til å sette søkelys på de negative konsekvensene av en eventuell skatt
på diett, ikke minst NLFs egen Lars Utne som driver Utne Transport sammen med sin bror. Han
stilte seg umiddelbart solidarisk med sjåførene og satte søkelys på de uheldige konsekvensene
forslaget kunne fått. Dette, sammen med sjåfør Roar Hansen fra NLF-bedriften Royal-Thermo
AS, satte et svært godt søkelys på saken.
Denne saken ble til syvende og sist løst gjennom påvirkning av demokratisk valgte organer. Det
er kanskje ikke like TV-vennlig som blokkering av trafikken og fakkeltog foran Stortinget. Men i
de aller fleste tilfeller er det slik man best oppnår resultater. Dersom vi hver gang vi møter motstand skal gå til voldsomme aksjoner ville det kun bidratt til brente broer og mindre politisk
påvirkningskraft. Det tror vi ikke norsk transportnæring er tjent med. Ikke hvis resultatene er
viktigst.
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God Jul

Fra NLF takker vi våre lesere og medlemmer for innsatsen og
samarbeidet, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.
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Tusen takk for tilliten!

Vi ønsker
alle våre kunder
en riktig god jul og
et godt nytt år!
Hilsen oss i

Her viser vi et lite utvalg av leverte biler til glade Scaniakjøpere i 2017 - vi gratulerer!

Facebook.com/NorskScania

Instagram: NorskScania

#ScaniaFamilien

scania.no

Telefon: 05464

AKTUELT & SMÅSTOFF

Øker satsene

Raskere enn en Porsche 911

Fra og med 1. januar 2018 kreves det
en garantisum tilsvarende 9 000 euro,
eller 84 000 kroner for det første løyvet.
Påfølgende løyver krever en garanti
tilsvarende 5 000 euro eller 47 000
kroner.
Kommer søknaden om løyve inn før
1. januar 2018, og dersom søknaden er
komplett, følger garantisummene
gjeldene sum på søketidspunktet. I
disse tilfellene er det garantisummene
for 2017 som legges til grunn.
Garantisummen for 2017 var 81 000
kroner for første løyve og 45 000 kroner
for påfølgende løyver.

Nylig viste Tesla frem sine nye helelektriske lastebiler – en sleeper og en day cab. Felles
for begge er en rekkevidde på minst 800 kilometer – og at de har ytelser man aldri
tidligere har sett i lastebiler. Elon Musk, som grunnla Tesla, lover at akselerasjonen fra
0 til 96 kilometer i timen (0-60 mph) skal gå unna på fem sekunder med tom bil. Det
betyr at denne lastebilen – uten last – blir i stand til å ydmyke en Porsche 911 fra
stillestående. Samtidig lover han at bilen skal være langt billigere i drift enn en ordinær
lastebil.

Ny eksamensordning
for å få løyve

Hittil har kandidater kunnet søke om løyve på grunnlag av gjennomført utdanning i den videregående skolen, hos private utdanningsinstitusjoner eller på bakgrunn av en realkompetansevurdering.
Slik blir det ikke over nyttår. Da kreves det at kandidatene må ta eksamen hos Statens vegvesen for
å oppfylle kravet om faglig kompetanse som skal ligge til grunn for å tildele løyve. Samtidig
frafalles kravet om obligatorisk opplæring.
De som allerede har fullført utdannelsen i videregående skole, hos godkjente fjernundervisningsinstitusjoner eller som har gjennomført realkompetansevurdering før den nye ordningen rundt
eksamener trer i kraft ved årsskiftet vil fortsatt kunne søke om løyve på grunnlag av gammel
ordning. Samtidig må søkeren også ha bestått eksamen for teoridelen til de relevante førerkortklassene. For kandiater som har fått utstedt realkompetansebevis før 1. 1. 2018, har tatt løyveutdanning hos Kompetanseteam Vest eller hos NKI Fjernundervisning eller som har fullført utdannelsen i den videregående skolen før 1. januar 2021 finnes det en rekke overgangsordninger.

Åpner i mars

Arbeidene med Farrisbrua i
Larvik trekker ut i tid. Det betyr at
åpningen av den siste delen av
ny E18 i Larvik utsettes fra
årsskiftet til mars 2018.
Samtidig utsettes bompengeinnkrevingen til hele den nye
E18-strekningen åpner.
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Ny bonusordning fra IF
Ifs nye forsikringsordning gjør det
lettere om uhellet skulle være ute.
Tidligere var maksimalt bonustap ved
en skade 30 prosent, men med den
nye ordningen er det nå bare 10
prosent.
- Dette er en enorm omveltning:
Bonusordningen vi har i dag har vært
brukt av alle norske forsikringsselskaper i 40 år. Nå er det på høy tid å
tilby kundene en forsikring som både
er enkel å forstå og billigere å bruke,
sier Ingrid Janbu Holthe i IF.
En enkel kalkulator på hjemmesidene til IF lar deg beregne hvor mye
en skade vil koste – enten du kjører
personbil eller varebil.

VI ØNSKER ALLE EN
RIKTIG GOD JUL OG ET
GODT NYTT ÅR!
Vi i Renault Trucks vil takke for tilliten,
og ønsker gamle og nye kunder et
fremgangsrikt 2018.
Les mer på renault-trucks.no

KAMPANJEPRIS
1 090 000,-

VOLVO TRUCK
CENTER
23 17 66 00

RT serviceannonse A4 v2.indd 1

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

01.12.2017 12:08:29

NLFs Transportkonferanse 2018:

Forrykende
program
Statsråd Ketil Solvik-Olsen åpner NLFs Transportkonferanse på Holmen Fjordhotell i Asker. Der vil han
fortelle om regjeringens planer for samferdsel de fire neste
årene. Men det er ikke bare statsråden som tar turen til
konferansen. Her samles en rekke prominente navn.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Transportkonferansen 2018 blir et høydepunkt i transportåret 2018, og alle som
er interessert i transport og i logistikk bør
ta turen. Ikke bare for å høre hva statsråden har å si, men også for å få med seg
vegdirektør Terje Moe Gustavsen som
skal snakke om hvor man står med hensyn til økte totalvekter for lastebiler og
vogntog på norske veier. Dette blir veldig
interessant også fordi dette er en sak NLF
har arbeidet med lenge, sier direktør i
NLF, Geir A. Mo.

Forrykende

I tillegg kommer Ingrid D. Hovland i
Nye Veier. I sitt foredrag forteller hun om
hvordan de skal bygge fremtidens veier i

FORNØYD: Geir A. Mo, direktør i NLF, er svært fornøyd over at Jan Erik

Norge – mens Roger Haga Heimli, som
er 2. nestleder i LO, gir oss innsikt i hva
fagbevegelsen retter søkelyset mot i EUs
veipakke. Og nettopp veipakken vies stor
oppmerksomhet på konferansen, fordi det
nye forslaget fra Brüssel har ført til
bekymring rundt kabotasjereglene. Mange frykter at regelendringene vil være den
største trusselen mot næringen noen
sinne. Vi tar debatten om hvordan vi skal
møte de nye reglene dersom de blir innført slik de er lagt frem. Med oss på konferansen er også vår egen Brüsseldirektør,
Søren Larsen.
– Dette blir en forrykende konferanse,
hvor vi setter søkelyset på fremtidens
transportnæring, sier Mo.

Idylliske Holmen Fjordhotell

KOMMER:
Statsråd Ketil
Solvik-Olsen.

KOMMER:
Vegdirektør
Terje Moe
Gustavsen.

NLFs Transportkonferanse arrangeres på Holmen Fjordhotell i Asker den 19. og 20. januar
2018. Det ligger idyllisk til og byr på fantastiske tilbud og omgivelser – og for ledsagerne
frister hotellet både med spa, fitness og velværebehandlinger. For de handlelystne
arrangeres det busstur til Sandvika Storsenter som er ett av Norges største handlesenter
med over 200 butikker. Her finner man også flere spisesteder.
KOMMER:
Direktør Ingrid
D. Hovland i
Nye Veier.
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Lar

Erik

PROGRAM FREDAG 19. JANUAR
09.00-10.30

Registrering

Innledere:

10.30-10.40

Velkommen til Transportkonferansen 2018!

Tore Velten, forbundsleder

10.40-12.00

Politikerne må gjøre sitt…
• NLFs forventninger er store!
• 4 nye år – hva vil regjeringen bruke dem til?
• Nytt landskap i Stortinget – vil regjeringen få flertall?
Samtale mellom sentrale transportpolitikere på Stortinget
moderator: Geir A. Mo

Geir A. Mo, adm. direktør, NLF
Ketil Solvik Olsen, statsråd
Helge Orten – leder i komiteen
Sverre Myrli – AP
Ivar Odnes – SP
Arne Nævra – SV

Benstrekk
12.10 - 13.00

Larsen har sagt ja til å lede NLFs Transportkonferanse 2018.

Imponert

Mo gleder seg også over at Jan Erik Larsen leder konferansen.
– Jan Erik Larsen lager alltid god stemning og er svært interessert i de tingene vi
driver med, sier Mo.
– Jeg er imponert over programmet på
konferansen og er imponert over hvilken
posisjon NLF har. Hit kommer alt fra
viktige beslutningstakere til bilprodusenter, og det skal bli veldig moro å få med
seg konferansen. NLFs Transportkonferanse 2018 er et sted man bør være, sier
Larsen.

PÅMELDING

Det er enkelt å melde seg på
NLFs Transportkonferanse 2018.
Gå inn på lastebil.no. I toppmenyen klikker du på «Aktuelt»,
da åpner det seg et nytt skjermbilde hvor du i høyremenyen
klikker på «Hva skjer?». Her
finner du Transportkonferansen,
og når du klikker deg inn
følger du lenkene videre for å
melde deg på.

Modernisering, effektivisering, nytekning…
• Slik bygger vi fremtidens veinett
• Slik skaper vi Europas største og beste transportselskap

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00-15.00

Brussel bestemmer – hva skjer og hvordan møter vi det?
• Veipakken – hvordan blir den til slutt?
• Hva er fokuset til fagbevegelsen?
• NLAs krav er klare

Ingrid D. Hovland, adm.dir. Nye veier
Navn kommer

Rep fra EU-parlamentet
Roger Haga Heimli, 2. nestleder, LO
Søren H. Larsen, NLA

Benstrekk
15.10 - 16.00

De kriminelle konkurrentene – hva gjøres for å rydde opp?
• Det offentlige har også et forbedringspotensial
• Er løsningen tettere samarbeid mellom aktørene?

16 00 - 16 10

Benstrekk

16 10 - 17 15

Fair Transport – løsningen for like vilkår?
• Hva er NLFs mål – og hvordan når vi det?
• Derfor ønsker vi Fair Transport velkommen!

1930

Trude Vollheim, Direktør Arbeidstilsynet
Jan Terje Mentzoni – NLF

Kjell Olafsrud, NLF
Jaan Ivar Semlitsch, konsersjef Elkjøp

Middag

PROGRAM LØRDAG 20. JANUAR
0900-1000

Økte totalvekter og lengder– hvor står vi – hvor vil vi?
• Praktiske utfordringer for bransjen
• Blir vi forbikjørt av nordiske konkurrenter?
• Hva skjer i andre næringer?

1015 -1115

Nye personvernregler i EU/EØS
• Hva betyr dette for din bedrift?
• Hvordan holde seg oppdatert – konkrete eksempler

1130 - 1300

1300

Parisavtalen – den viktigste driveren for
forbedret konkurransevne?
• Hva er vårt bidrag?
• Volvo Trucks
• Norsk Scania
• MAN
• Bertel O. Steen
Samtale under ledelse av Jan Erik Larsen
Oppsummering og avslutning

Terje Moe Gustavsen – vegdirektør
Dag Nordvik – NLF

Hallstein Husand, Fagdirektør Datatilsynet
Skjalg Røhne Halvorsen, NLF Advokatene

Waldemar Christensen, adm direktør
Frode Neteland, adm direktør
Niels-Jörgen Toft Jensen, adm. direktør
Navn ikke klart
Tore Velten, forbundsleder

Endringer vil forekomme
1310

Lunsj

1330

Bussene begynner å gå
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Når du må
rekke frem i tide!
Member of VBG Group

Onspot
Hjelper deg å komme frem på sikker
og trygg måte både for deg og dine
medtraﬁkanter - og till rett tid.

Bare trykk på knappen
Automatisk kjetting blir koblet inn og
ut bare ved å trykke på en knapp.
Du trenger ikke å forlate førerplassen.

Enkelt og velprøvd
Genial, enkel og pålitelig. Den
robuste konstruksjonen gir lang
levetid, Onspot er installert på mer
enn 150 000 kjøretøy.

Passer de ﬂeste kjøretøy
Spesialtilpassede fester ﬁnnes for
de ﬂeste bilmerker og modeller.

VED Å TRYKKE PÅ EN BRYTER
FÅR DU ØKT FRIKSJON…
Ett trykk på knappen og kjettinghjulet senkes ned så det kommer i kontakt
med drivhjulet og begynner å rotere. Dette gjør at sentrifugalkraften slenger
kjettingene under hjulet og gir en friksjon tilsvarende vanlige kjetting.

Festene er perfekt tilpasset de forskjellige bilmerker og modeller. På denne
måten vil din Onspot automatkjetting ha optimal tilpasning til din bil.

På kjøretoy som er utstyrt med Onspot ersatter denne kravet till kjetting
på innehjul i de tilfellene det er krav til ﬁre kjettinger på drivhjulene.

• Aktiveres/deaktiveres opp til 50 km/t
• Virker både fremover og bakover

• Økt sikkerhet og komfort for sjåføren
• I praksis vedlikeholdsfri

forsinkelser ved glatte og isete veier.

… DU KOMMER
2 YEARS
FACTORY WARR ANT Y
FREM I TIDE
6 MONTHS
MONE Y BACK GUAR ANTE E

Tekniske spesiﬁkasjoner: • Driftshastighet: 0 – 50 km/t • Aktiveringshastighet: max 50 km/t
• Lufttrykk: 7-10 bar • Kjettinger: 6, 12 eller 18 kjettinger samt gnistfri med 6 kjettinger
• Vekt: ca. 45 kg for tunge kjøretøy og ca. 55 kg for lette kjøretøy

jengelig når du trenger dem.

• Reduserer faren for kostbare

Lovkrav

• Strømforsyning: 24 V eller 12 V, 8A sikring

– kun ved å trykke på knappen

• Gir kortere bremsestrekningen

Perfekt tilpasset din bil

Onspot har 2 års fabrikkgaranti. Om du mot formodning ikke skulle være fornøyd ﬁnnes det også 6 mnd.
gjenkjøpsgaranti.

• Friksjonen tilsvarer vanlig kjetting

• Permanent montert – alltid tilg-

Slik fungerer Onspot

Vi garanterer at du blir fornøyd

En løsning – mange fordeler

VBG Group Sales AS
Tlf. +47 23 14 16 60
Mail: sales@vbg.no
www.onspot.com

Dagens regelverk er modent for oppgradering:

Økte vekter
sparer miljøet

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge arbeidet
for økte totalvekter for nasjonal transport med lastebiler
og vogntog. Det vil spare miljøet, effektivisere transporten
og øke sikkerheten på norske veier.
0

– I dag utnyttes ikke bilene effektivt. Det
fører til økt miljøbelastning og det fører
til flere lastebiler på veien, sier direktør
Geir A. Mo i NLF.

Modent for oppgradering

NLF mener dagens regelverk er modent
for oppgradering. Regelverket er gammelt, tar ikke hensyn til teknologisk utvikling på bilene og er heller ikke i harmoni med miljømålene.
– Vi vet at transportmengden i fremtiden vil øke kraftig. Det er heller ikke
noen hemmelighet at den største økningen kommer på vei. Dessverre hindrer
gamle ordninger oss fra å utnytte bilene
maksimalt – noe som igjen fører til større
miljøbelastning, mer slitasje på veiene og
enda flere lastebiler ute på veiene, sier Mo.

Sparer miljøet
JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

NLF mener målet må være å kunne frakte gods med lavest mulig miljøbelastning

INGEN HINDRINGER: På dagens moderne lastebiler er det rom for å øke totalvekten uten tekniske endringer. For transportørene betyr det at man kan effektivisere uten at det er
store kostnader involvert. (Foto: NLF Arkiv)
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per tonn/kilometer – og det er kun mulig ten økes, samtidig som trafikkavviklindersom man utnytter bilene bedre enn gen for en gitt godsmengde bedres fordi
hva som er tilfellet i dag.
antallet lastebiler på veiene vil kunne
– Våre beregninger viser at ved å øke reduseres.
totalvektene vil vi kunne øke effektiviteten med 12 prosent. Det betyr også at Ingen tekniske hindringer
utslippene fra transportsektoren blir re- Rent teknisk er det ingen hindringer i
dusert. Ved å øke totalvektene for
veien for å øke vektene.
eksisterende bilpark vil vi altså
– På dagens biler er det rom
kunne frakte gods mer milfor å øke totalvekten uten
jøvennlig, sier Mo.
at man trenger å gjøre
TØI slår i en rapport
tekniske endringer på
(1319/2014) fast at
kjøretøyene. For næ- Ved å øke totalvektene
økte vekter og volum
ringen betyr det at
for eksisterende bilpark vil
vil være bedriftsøkoman kan effektivisere
nomisk lønnsomt foruten at det er store
vi kunne frakte gods mer
di det da kan transkostnader involvert.
miljøvennlig – og mer
portere
større
Men det kreves at
trafikksikkert.
godsmengde med færre
blant annet veilistene må
vogntog. I den samme rapomarbeides noe slik det alporten bekrefter TØI at også
lerede har blitt gjort for tømmiljøbelastningen blir mindre. Rapmerbiler og for modulvogntog, sier
porten slår også fast at trafikksikkerhe- fagsjef teknikk Dag Nordvik i NLF.

Ligger etter våre naboland

Danmark, Sverige og Finland har allerede økt totalvektene. Nå oppfordrer
NLF norske myndigheter til å gjøre det
samme.
– Vi opplever at det fra politisk hold er
et ønske og en vilje til å endre dagens
regelverk, men derfra til handling skjer
det lite. Vi må følge utviklingen, og den
går i en mer miljøvennlig retning blant
annet gjennom å utnytte eksisterende
materiell bedre enn hva vi gjør i dag.
Derfor har vi utarbeidet «alternative
vekttabeller» med fokus på 50-tonns veier (Bk 10-50). Disse tabellene er utarbeidet slik at man ikke trenger å endre noe
på eksisterende kjøretøy, sier Mo.
Over nyttår vil NLF innkalle til et
møte der blant annet Vegdirektoratet er
invitert. På møtet vil man gå igjennom
forslaget til nytt regelverk og legge en
plan for videre arbeid.

BEDRER MILJØET: - Øker vi totalvektene slik vi foreslår, gjør vi klimaet en tjeneste. Ved å bedre utnytte bilene som er på
veien, går utslippene ned og antall lastebiler på veien reduseres, sier direktør Geir A. Mo i NLF. (Foto: NLF Arkiv)

NLF-MAGASINET 2017 • NR 8

15

Vurderer å redusere utstyrstilskuddene til landslinjene:

– Uheldig
utvikling
Faglig råd for service og samferdsel i tillegg til Sotin,
frykter for rekrutteringen til sjåføryrket dersom det varslede
kuttet i utstyrstilskuddene til landslinjene blir en realitet.
0
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I et brev ber Faglig råd for service og
samferdsel Utdanningsdirektoratet om å
ta affære for å få stoppet forslaget der man
går inn for å kutte i utstyrstilskuddet til
landslinjene.

Klarer ikke å følge med

Det er Faglig råd for service og samferdsel som har landslinjene for utdannelse av
yrkessjåfører under sitt ansvarsområde. I
et brev til Utdanningsdirektoratet påpeker rådet at utstyrssituasjonen til de 11
skolene med landslinjer for yrkessjåfører
er svært varierende.

– Tildelingene som har vært gjort i de
siste årene har vært på et nivå der skolene
ikke har klart å følge med i den tekniske
utviklingen. Spesielt tydelig gjelder det
mulighetene til å fornye kjøretøyer i takt
med utviklingen innen utslipp og miljø,
skriver rådet i brevet.

Relevant utdanning

I brevet kommer det frem at reduksjonen
for hver av skolene vil være på omlag 20
prosent dersom nåværende fordelingsmodell legges til grunn. Det betyr at
skoler som i dag får mellom 400 000 og

FARE FOR REKRUTTERINGEN: Et kutt i overføringene til landslinjene vil kunne føre til at rekrutteringen til sjåføryrket blir
redusert. (Foto: NLF Arkiv)

16

NLF-MAGASINET 2017 • NR 8

600 000 kroner i gjennomsnitt vil få sine
tilskudd redusert med rundt 100 000 kroner.
– Vi er bekymret for at et allerede utilstrekkelig utstyrstilbud skal reduseres
ytterligere, skriver rådet.
Også Sotin, Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og
logistikkfag i Norge, mener kuttet er bekymringsfullt.
Unge som utdanner seg til å bli yrkessjåfører har normalt 2 år i skole og 2 år i
bedrift. Den første tiden som lærling
foregår normalt ved landslinje. Her får de
opplæring til førerkort klasse CE eller D,
i tillegg gis det grunnopplæring som

Det er svært viktig
at landslinjene kan gi
opplæring som er
relevant.

yrkessjåfør. Vi ser det som svært viktig at
landslinjene kan gi opplæring som er relevant for det faget de skal utføre i transportbedriftene. Lærebedriftene må kunne
forvente at de ungdommene som kommer
ut med et ferskt førerkort fra landslinje er
oppdatert på ny teknologi på både buss og
lastebiler, sier Galaasen.

– Sprengt

KRITISK: Charles Galaasen er bekymret over at man i
statsbudsjettet går inn for å redusere tilskuddet til
landslinjene. (Foto: NLF Arkiv)

Galaasen peker også på at kapasiteten ved
landslinjene er sprengt. Og selv om det er
planer om å etablere en nye landslinje i
Akershus for å øke rekrutteringen er det
ikke avsatt penger i statsbudsjettet.
– Vi er bekymret for at kapasiteten ved

AVANSERTE: Moderne lastebiler blir stadig mer avanserte.
Allerede i dag klarer ikke landslinjene å holde seg
oppdaterte på den teknologiske utviklingen. Et kutt vil
forverre situasjonen ytterligere. (Foto: NLF Arkiv)

landslinjene er sprengt. Hvis kapasiteten
ikke økes vil mange søkere til læreplass
stå uten tilbud neste høst, sier Charles
Galaasen i Sotin.
– Skal vi øke rekrutteringen til bransjen
er ikke det å redusere utstyrstilskuddene
til landslinjene veien å gå, avslutter
Galaasen.
NLF-MAGASINET 2017 • NR 8
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På besøk hos NLF:

Trevor Milton
med store planer
for Nikola i Norge
Trevor Milton var nylig i Norge hvor han
blant annet besøkte NLF. Til en måpende
forsamling lovte han mer enn kun en utslippsfri
lastebil – han gikk langt i å love at Nikolas
europeiske fabrikk skal ligge i Norge.

PÅ TUR: Da Milton var på norgesbesøk tok NLF han med på tur i en Fair Transport-dekorert lastebil. Miltons interesse for
europeiske lastebiler er stor. (Foto: Jan Harry Svendsen)
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DIREKTØRMØTE: Geir A. Mo i NLF og
Trevor Milton diskuterer miljøutfordringer. (Foto: Jan Harry Svendsen)
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På besøk hos NLF:
– Jeg har stor tro på at vi
skal lykkes med å lage en
hydrogendrevet lastebil.
0
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På hjemmemarkedet har vi allerede nok
interesse til å starte produksjonen, men
for å gjøre bilene klare for eksport til Norge er vi ennå et stykke unna, sa Trevor
Milton da han var på besøk i Norge og
hos NLF.
I følge Milton trengs det en ordrereserve på 5000 biler i Europa før det blir interessant å eksportere Nikola. Men om
det skjer lover Trevor Milton at bilen
kommer - og han utelukker ikke at man
vil etablere en Nikola-fabrikk i Norge.
– Jeg er overbevist om at jeg kan få styret med på å bygge en fabrikk i Norge.
Det er vel på tide at også Norge får eksport og ikke bare import, påpekte Milton på møtet i NLFs lokaler.

– Jeg er overbevist
om at jeg kan få styret
med på å bygge en
fabrikk i Norge.
Trevor Milton
På veien om ett år

Allerede om ett år skal Nikola One være
på veien, og innen 2021 lover Milton at
fabrikken skal ha full produksjon. Og til
de som er skeptiske til om bilen klarer
Norske forhold sier Milton at de kan slappe helt av.
– Bilen er designet for 70 tonn. Drivlinjen klarer mye mer enn det. Krefter er ikke
problemet. Drivlinjen er kraftig nok til å
rive bilen i filler. Det viktigste for oss er å
ikke ta ut for mye. Allerede nå henter vi ut
over 1000 hestekrefter, sier Milton.

Ikke nødvendig med insentiver

Milton avviser at insentiver blir nødvendig for at man vil velge en Nikola.

20
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TENDEN OG TREVOR: T. Tenden Transport har allerede bestilt en Nikola. Her møtes Thor Tenden og Trevor Milton i NLFs
kontorer i Oslo. (Foto: Jan Harry Svendsen)

ANNERLEDES: Nikola Two er den nye
lastebilen fra Nikola Motors. Bilen er
ventet å skulle være ferdig i 2021. (Foto:
Nikola Motor Company)

DRAHJELP: Det er Bosch som skal levere brenselscellene til Nikola. – Med Bosch på laget for vi også
uvurderlig erfaring knyttet til utvikling av drivlinjer, sier Trevor Milton. (Foto: Jan Harry Svendsen)

Må tilpasses
TESLA-SKJERM: Det er ikke så mye som minner om
tradisjonell lastebil i dette interiøret. Som i Tesla
dominerer også pekeskjermen førerplassen i Nikola Two.
(Foto: Nikola Motor Company)

– Vår bil kommer til å ha svært lave
driftskostnader. Beregninger vi har gjort
på hjemmemarkedet i USA viser at man
kan redusere driftskostnadene med så
mye som 15 prosent – og der er prisen på
drivstoff lavt. I Norge, med sine høye priser på drivstoff, vil man kunne spare veldig mye mer, sa Milton.
– Vi vil snu opp og ned på tradisjonelle
kjøpemønstre rundt lastebiler. Man kjøper ikke en Nikola, man leaser den og
betaler for hvor mye man kjører. Samtidig
leverer vi en komplett pakke med bil, hydrogen, vedlikehold og servicer. Og for de
som lurer; Nikola Motors er helt gjeldfrie
– og vi har mange penger på bok.

Det er store forskjeller på hvordan regelverket er for
norske og amerikanske lastebiler. Derfor trenger Milton
en solid ordrereserve om han skal eksportere lastebilen
til Europa.
Teknisk skiller bilene seg i oppbygning og i akselvekter. I tillegg er det
andre lengdebegrensninger i Europa
enn hva det er i USA.
For Nikola betyr det at bilene som
skal hit må tilpasses EUs regelverk.
- Vi ønsker ikke å innføre nasjonale unntak her i Norge. Vi følger
EUs regelverk rundt lengder, vekter
og spesifikasjoner på lastebiler, sier
Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.
Han utelukker dermed langt på vei
at det blir snakk om å innføre nasjonale unntak for Nikola i Norge.

Bosch hoffleverandør til Nikola

Bosch og svenske PowerCell AB skal
levere brenselscellene til Nikola Two.
Brenselscellen skal kunne levere over
300 kW kontinuerlig og det har blitt
utviklet for å vare i hele lastebilens

levetid, noe som Nikola oppgir til å
være en million miles – eller rundt 1,6
millioner kilometer.
- Vårt samarbeid med Bosch gir oss
tilgang til et nettverk som har lange
tradisjoner for utvikling av drivlinjer
til kjøretøy. Å utvikle en driftssikker
drivlinje til en lastebil tar flere ti-år,
men med Bosch i ryggen får vi den
erfaringen med oss fra dag en, uttaler
Trevor Milton i en pressemelding fra
selskapet.
Testingen av Nikola Two er allerede
i gang og Nikola planlegger full produksjon av bilen fra 2021. De første
5000 bilene skal bygges hos Fitzgerald Gilders i Tennessee, samtidig
med at Nikola bygger sin første fabrikk. Hvor den skal ligge offentliggjøres tidlig i 2018.
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Reduksjon av klimagassutslippene:

Det store
miljøspørsmålet
Det er på alles lepper: Miljø. Reduksjon av klimagassutslippene. Men hva skal man velge – er strøm løsningen,
eller vil dieselmotoren fortsette å selvantenne slik den
alltid har gjort når gods skal flyttes fra A til B?
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Norge er et foregangsland når det kommer til innfasing av ny teknologi på landeveien. Det mysser av elbiler. Knapt noe
land i verden har større tetthet av batteribiler enn hva vi har i Norge. Men batteridrevne lastebiler er det langt mellom og

fortsatt er det dieselmotoren som sørger
for arbeidet når 50 tonn skal rulle langs
landeveien mellom byene og distribusjonssentrene her hjemme. Kritikerne vil
hevde at det ikke er godt nok. At vi må
finne et alternativ til 13-liters V8ere.

100 meter uten retning

I dag jobber produsentene av lastebiler
med ulike løsninger for å redusere utslippene – eller redusere dem helt, men uten
at de tilsynelatende har kommet til noen
konklusjon. De løper litt i alle retninger,
er åpne for det meste – men uten helt å
tørre å stake ut en rettlinjet kurs. Men er
den nylig lanserte elektriske lastebilen fra
Tesla løsningen? Eller kanskje Nikola med
sine brenselsceller når den kommer? Og
om dette skulle være løsningen – hvorfor
er ikke Scania, Volvo, MAN eller noen av
de andre produsentene like klare i sin fremtidstenkning?

HYBRID: Volvo har lenge kunnet
tilby blant annet busser med
hybridteknologi, men på lastebiler blir investeringskostnaden
for høy for allerede pressede
transportører. I denne bilen
brukes derimot systemet for
å redusere forbruket.
(Foto: Volvo)

EKSTREM: Tesla lanserte nylig sin
elektriske lastebiler. Uten last er den
raskere enn sportsbiler flest – med
last er den superøknomisk. Men er
den løsningen? (Foto: Tesla)
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Reduksjon av klimagassutslippene:
Håpet som forsvant

Dagens moderne dieselmotor er rene.
Euro VI-teknologi lar ikke en eneste
NOx slippe ut av eksosrøret. Men fortsatt
har vi utfordringen med CO2. For når
man brenner fossilt brensel er CO2-utslipp uunngåelig. En løsning på det er
bio-drivstoff. Når man brenner det slipper
man fortsatt ut CO2 – men biodrivstoff
bidrar ikke til nettoøkning av CO2 i atmosfæren. Likevel har ikke bio-drivstoff
fått den utbredelsen man hadde håpet på.
FAME hadde problemer i kulde, og
HVO ble for dyrt når omsetningskravet
ble økt og når kravene til bærekraft ble
endret. Med ett kunne man ikke lenger
bruke PFAD fordi det ble omklassifisert
fra å være et avfallsstoff til å bli et biprodukt av palmeoljeproduksjon. Dermed
døde også HVO som drivstoff for tungtransport i Norge.

Strøm blir spennende

De færreste av de etablerte produsentene
av lastebiler tror på at dieselmotoren vil
forsvinne i løpet av de neste årene, men
samtidig innrømmer de at batterier får
større utbredelse i årene som ligger foran
oss. For en distribusjonsbil som kanskje går
mellom 100 og 150 kilometer i døgnet
syntes elektrisk drift å være fullt ut gjennomførbart allerede i dag. Mercedes har
allerede vist en slik bil, MAN har også det
– og om ikke lenge vil høyst sannsynlig
også Volvo komme med en distribusjonsbil
som går på strøm. I tillegg har også flere
andre produsenter vist frem produksjonsklare lastebiler beregnet på distribusjonskjøring der energien er lagret i et batteri.

GASS: Biogass er på manges lepper om dagen. Volvo lanserer i disse dagen en bil som går på biogass. Nylig var bilen
på besøk i Norge. – Vi opplevde stor interesse for bilen, sier Torstein Magelssen i Volvo Norge. (Foto: Volvo Norge)

Betaler ikke mer

En rapport utarbeidet av Transport &
Enviromnent mener elektriske lastebiler
har en fremtid – men at det krever insentiver for å få det på plass. I rapporten peker T&E på at batteridrevne lastebiler har
en rekke fordeler sammenliknet med tradisjonelle biler. De peker på lavere driftskostnader og på batterier som i fremtiden
kommer til å bli vesentlig rimeligere.
Men i sin rapport konkluderer de også
med at nettopp fordi marginene er så små
så har ikke operatørene og eierne av lastebiler råd til å betale ekstra for en batteridrevet bil.
- Dersom en batteridrevet bil koster
mer i innkjøp enn den tradisjonell lastebil
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ELEKTRISK LANDEVEI: Flere mener elektriske landeveier vil være en god mellomløsning på veien frem mot brenselsceller
eller Power to liquid-løsninger. I dag finnes det slike veier blant annet på korte strekninger i Sverige. Ulempen er enorme
investeringskostnader. (Foto: Scania)

som må betale? Og hvem tør å bruke milliarder på å utvikle en lastebil dersom
man ikke vet om satsningen vil være fornuftig i et lenger perspektiv?

DISTRIBUSJON: Det vil være i nærdistribusjon at vi først
får se elektriske lastebiler. Denne Mercedesen ble vist
frem på IAA-utstillingen i fjor. (Foto: Jan Harry Svendsen)

EFFEKTIVE: På kort sikt vil vi se mer effektive lastebiler
der motor, drivlinje og aerodynamikk er optimalisert. T&E
hevder at denne typen biler, sammen med andre tiltak,
kan redusere utslippene med 36 prosent sammenliknet
med dagens nivå. (Foto: Renault)

CUMMINS: Også Cummins, som er en av verdens største
produsenter av dieselmotorer, viste nylig frem en
elektrisk lastebil. (Foto: Cummins)

med dieselmotor vil ikke de elektriske
lastebilene bli vellykket, konkluderer
T&E med i sin rapport.

Kostbare investeringer

Kostnadsspørsmålet er fellesnevneren her.
I dag har vi teknologi til både å produsere motorer som går på gass, strøm eller i
ulike former for hybride løsninger og hvor
hydrogen er energibæreren.
Men igjen er det verdens minste fiolin
som spiller opp og som dikterer takten.
Og da er vi inne på infrastruktur. Det
koster å bygge opp en kjede for distribusjon av biogass, for hydrogen eller å bygge
opp ladepunkter. Og hvem skal ta regningen? Er det kommunene, fylkene, staten
– eller er det produsentene av lastebilene

ransport vil man ytterligere kunne redusere utslippene med 27 prosent. Dersom
man skal klare å kutte utslippene helt krever det, i følge rapporten, et teknologiskifte. Hydrogen er ett av alternatiLangt perspektiv
vene, i tillegg til Power to
T&E slår fast - i en anliquid – hvor man bruker
nen og langt mer dyptelektrisitet til å produpløyende rapport – at
sere drivstoff i gass
det er fullt mulig å
eller flytende form.
Er den nylig
dekarbonisere tranUtfordringene for å
lanserte elektriske
sortsektoren innen
nå hit er likevel
2050. Men utformange og svært
lastebilen fra Tesla
dringene er store. Det
kraftkrevende. Velger
løsningen?
enkleste er å effektiviman hydrogen er det
sere transportsektoren
tre ganger mindre effekgjennom å sørge for mintivt enn å bruke batterier
dre tomkjøring og gjennom å
og satser man på Power to lioptimalisere biler og motorer slik at
quid snakker man om at det er fem
forbruket reduseres. I rapporten anslås det ganger mindre effektivt enn batterier. Liat disse tiltakene, sammen med å øke kevel kan det virke som om det er løsnintransportandelen på bane, vil kunne redu- gen om man skal følge konklusjonene i
sere utslippene med 36 prosent. Om man rapporten.
i tillegg øker andelen batteridrevne lasteEn ting er i alle fall sikkert: Dieselbiler på kortere ruter og i byene, i tillegg motorens død innen veitransport er sterkt
til å bruke elektriske landeveier for langt- overdrevet.

LANGT FREM: Mange mener
at hydrogen og brenselsceller
er fremtiden. Nikola One og Two
får brenselsceller der hydrogen
omdannes til elektrisitet –
«eksosen» er vann. Også Scania
har planer for hydrogendrevne
lastebiler. (Foto: Scania)

Oksygen

Brenselsceller
Hydrogen

Vann

Elektrisitet

Komponenter i
lastebil med hydrogendrift
Styringssystem

Hydrogentanker
Batteri

Elmotor
Brenselsceller
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Volvos nye gassdrevne lastebil:

IKKE ULIK: Sett den før? Utvendig er FH
460 LNG lik sine dieseldrevne brødre og
søstre. Bare tanken er annerledes – også
selvsagt det faktum at denne er langt
mer miljøvennlig. (Foto: Volvo)

The «gamechanger»
Volvo mener alvor. Med
Volvo FH og FM LNG
kan bransjen stå foran en
revolusjon. Den nye gassdrevne bilen kutter utslippene med 20 prosent – og
kjøres den på biogass blir
den helt utslippsfri.
26
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– Dette er en «gamechanger». Slik omtalte Volvo sin nye FH og FM LNG som
nylig ble vist frem for fagpressen på en
racerbane rett utenfor Barcelona i Spania.
Og de har rett. Denne bilen er ikke noe
kvantesprang. Den er noe mye større – og
i motsetning til de mange elektriske lastebilene som vi loves en gang i fremtiden er

Volvos LNG-serie av lastebiler klare for
veien i løpet av første halvdel av 2018.

Sertifisert som gassdrevne

– Denne bilen kutter utslippene med 20
prosent sammenliknet med utgaven som
går på diesel. Fyller vi derimot tanken
med biogass er den utslippsfri fordi forbrenningen av biogass ikke fører til
nettoutslipp av CO2 i atmosfæren. I tillegg er motoren en Euro IV – slik at vi

Sammenliknet med forrige
runde hvor jeg kjørte FH med 460
dieselhester er det ikke mye å berette
etter turen med 460 LNG – og det er
hele poenget. Det skal ikke være noen
forskjell i kjørbarhet eller
kjøreopplevelse.

Infrastrukturen
Europa satser på gass og planene for å
bygge ut gassanlegg og fyllestasjoner
er mange. Det er ikke tilfellet i Norge. I
følge tall fra Volvo har Norge en fyllestasjon for naturgass i Bergensområdet –
og det er heller ikke planlagt noen nye
stasjoner for naturgass. Sammenliknet
med Sverige ligger vi langt etter. Der er
det i dag fem stasjoner, samtidig som
man planlegger å bygge ytterligere tyve.

ANNERLEDES: Måten å fylle tanken skiller seg litt fra
når man skal fylle diesel – men det tar ikke lengre tid
og man slipper diesellukten. (Foto: Volvo)

Teknologien
Volvos nye FM og FH LNG er spesielt utviklet for langtransport. Hele 72 prosent
av markedet er dominert av biler som
skal kjøre regionalt eller langtransport.
Derfor er det heller ikke tilfeldig at det er
13-literen med 420 og 460 hestekrefter
som danner grunnlaget for gassmotoren. For det er denne motoren man sel- 13-LITER: Den nye gassmotoren har et slagvolum på 13
liter og kommer i to ulike effektnivåer. Utslippene fra
ger mest av.
denne motoren er 20 prosent lavere enn om den hadde
Med gass er ytelsene de samme. Det gått på diesel. Kjøres den på biogass er den helt
gjelder også dreiemomentet – selv om utslippsfri. (Foto: Jan Harry Svendsen)
momenttoppen kommer noen hundre
omdreininger senere på LNG-motorene, men det sørger girkassen for å kompensere. Programvaren i i-Shift-kassa er nemlig spesielt tilpasset de nye motorene og Volvo lover at
bilen skal klare å starte i en 17 prosents stigning lastet med 40 tonn.
Både FM og FH kan leveres i en rekke ulike konfigurasjoner med hensyn til aksler (4x2,
6x2 og 6x4), akselavstand og størrelse på gasstank.

TRYGT: Volvos direktør for sikkerhet, Carl Johan Almquist,
forsikrer oss om at gassdrift er helt trygt. Her
demonstrerer han hvor fort flytende gass kan fryse en
rose. (Foto: Jan Harry Svendsen)

ikke sliter med partikkelutslipp eller utslipp av NOx. Mats Franzén er stolt. Og
det har produktsjefen for motorer hos
Volvo Trucks også all mulig grunn til å
være. Teknologien som er bygget inn i
bilen er imponerende.
– Så vidt jeg vet er vi de aller første som
har klart å lage en injektor som samtidig
klarer å håndtere to ulike drivstoffer. Vi
er nemlig avhengige av en liten injeksjon
med diesel for å få motoren til å tenne,
men bare millisekunder etter at vi har
sendt inn dieselen kommer gassen, forklarer Franźen.
Han understreker at det vi snakker om
er en rendyrket gassmotor og ikke noe
annet.
– Motoren er sertifisert som en gass-

drevet motor, og det er det dette er, sier
han.

Sikkerhet først

Volvo har ikke slurvet da de utviklet de
nye motorene. De har tenkt på alt; kollisjonstestet, veltet og til og med satt fyr på
en fulltanket gasstank.
– Jeg kan love at dette er helt trygt, forsikrer Carl Johan Almqvist som er sikkerhetsdirektør hos Volvo.
Jeg tror ham. For Volvo tar ikke lett på
sikkerhet – og når man vet at enkelte allerede i utgangspunktet har visse reservasjoner hva kommer til gass er det viktig å
møte mytene med fakta. Og fakta er at
gass ikke utgjør noen fare og
definitivt ikke er farligere å ha
NLF-MAGASINET 2017 • NR 8
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Volvos nye gassdrevne lastebil:
på tanken enn diesel. Det er bare mer
miljøvennlig.
– Vi bruker flytende gass. Jo kaldere
den er jo mer energi får vi med oss på
tanken, men nettopp fordi gassen er så
kald – ned mot minus 140 grader – er det
viktig å beskytte seg. Derfor må man bruke visir og hansker når man fyller, sier
Almqvist.

Ingen praktiske forskjeller

Den eneste endringen du ser fra utsiden
er at dieseltanken er byttet ut med en
gasstank. Også står det LNG på siden av
bilen. Motoren er den velkjente 13-literen
med enten 420 eller 460 hestekrefter, og
henholdsvis 2100 og 2300 newtonmeter
i dreiemoment. Jeg har allerede kjørt
rundt den kuperte racerbanen med en tilsvarende bil med dieselmotor. Nå klatrer
jeg, som en av de første utenfor Volvos
organisasjon, opp i FH 460 LNG. Jeg vrir

VARIANTER: Volvo lanserer i første omgang to LNG-motorer til FH og FM serien. Bilen kan leveres i mange ulike varianter
og med ulike akselkombinasjoner og –avstander. (Foto: Jan Harry Svendsen)

om nøkkelen og motoren starter. Etter en
runde er jeg tilbake i pit-lane. Sammenliknet med forrige runde hvor jeg kjørte
FH med 460 dieselhester er det ikke mye
å berette – bortsett fra at jeg har sluppet
ut 20 prosent mindre CO2. Kjørbarheten
er den samme, kreftene er de samme – det
eneste jeg mener å oppfatte som en nyan-

Tanken
De nye bilene får tre ulike tankstørrelser å velge i. Den minste på 115 kilo gir
en rekkevidde på opptil 550 kilometer, mens du kan kjøre inntil 750 kilometer
med tanken som rommer 155 kilo. Den største tanken rommer 205 kilo og gir
en rekkevidde på inntil 1000 kilometer.
Bortsett fra det er tankene like. Volvo er alene om å hente ut flytende
naturgass fra
tanken i bilen og
dermed er også
tankens pick-up i
bunn mens den
fylles fra toppen.
På den måten får
man med seg
størst mulig
volum av flytende
gass – og det øker
rekkevidden. Men systemet er avansert. Fra motorens kjølesystem går det et
kretsløp med kjølevæske gjennom en varmeveksler som omdanner den flytende
gassen til gassform før den injiseres inn i brennkammeret.
Selve tanken består av to lag og er uviklet for å frakte flytende naturgass
(LNG) med en temperatur på inntil minus 145 grader celcius.
For å hindre at gassen varmes opp og inntar gassform består tanken av to
lag. Mellom lagene er det en avstand på 22 millimeter. I dette laget er det
vakuum som sørger for isolasjon. Skulle vakuumet på 22 millimeter blitt byttet
ut med husisolasjon ville tykkelsen blitt ni meter...
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seforskjell er muligens at LNG-utgaven
har en litt mer kultivert gange og et litt
lunere lydbilde. Ellers er det likt. Og nettopp det har vært Volvos poeng hele veien.
Miljø skal ikke gå på bekostning av brukervennlighet eller kjørbarhet. Og det
gjør det ikke i disse bilene.

Gassen
Beregninger fra IEA i 2016 viser at
bruk av naturgass vil øke kraftig i
årene fremover. I 2015 var etterspørselen rett under 3000 millioner tonn,
men den er ventet til å øke til rundt
4500 millioner tonn i 2040. Det betyr
at naturgass blir den nest største
energibæreren etter olje – og
ressursene er gode. Faktisk er det
mer naturgass på kloden enn det er
olje.
Naturgass – og biogass – består i
all hovedsak av metan. Metan har
høyere energitetthet enn diesel og
mindre miljøpåvirkning.
Ved å bruke biogass kan utslippene fra Volvos LNG-serie reduseres
helt fordi det ikke fører til en
nettoøkning av CO2 i atmosfæren.
Bruker man naturgass oppnår man
en reduksjon i utslipp på tyve
prosent.
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Actros

- mer enn bare lønnsomhet
- utviklet for lengst oppetid
Actros ligger i tet på komfort, driftsøkonomi, oppetid og kjøredynamikk. Actros har
også bl.a. Fleetboard som standard. Vår filosofi er fortsatt den samme som da Karl Benz
oppfant verdens første lastebil i 1896. Trucks you can trust. Lønnsom i lengden.

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

Statsrådens møte
med Milton og NLF
Da samferdselsministeren ønsket å møte Trevor Milton
for å høre hvilken teknologi som ligger bak den nye lastebilen, og hva som skal til for at bilen hans kan tas i bruk
i Norge, var NLF selvskrevne gjester.
0

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no

Ketil Solvik-Olsen tok imot Nikola-gründer Trevor Milton og representanter fra
NLF på sitt kontor. Der ble statsråden og
flere sentrale fagpersoner i departementet
orientert om teknologien som ligger bak
den hydrogendrevne lastebilen, hans forretningsmodell og hva som skal til for at
han skal lage en modell tilpasset det
europeiske regelverket.
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All inclusive

Både statsråden og representantene fra
fagmiljøet lyttet interessert mens Milton
presenterte sine visjoner for å revolusjonere landtransporten. Med sin utslippsfrie hydrogendrevne bil og helt nye forretningsmodell hevder han ikke bare å
kunne senke klimautslippene drastisk,
men også utøvernes utgifter. Han vil

INTERESSERT: Statsråden i ivrig samtale med Trevor
Milton. (Foto: Knut Gravråk)

nemlig ikke selge biler, men ønsker å
tilby en slags «all inclusive» leasingavtale
der den enkelte transportør kun betaler
en fast pris per kjørte kilometer. Forsikring, drivstoff, dekkslitasje og alt annet
som følger med av løpende utgifter når
man driver en transportbedrift er inkludert.

Positive signaler fra statsråden

– Dersom den norske transportnæringen
skal nå sine utslippsmål er det viktig at
myndighetene gjør ny teknologi tilgjengelig for norske transportører så fort som
mulig, sier Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i NLF. Han oppfattet signalene statsråden ga i møtet som
positive. – Jeg tolket tilbakemeldingene
som ble gitt Milton under møtet som at
ministeren ønsker å se denne bilen på
norske veier, og at han er villig til å se på
regelverket for å muliggjøre dette.
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Velkommen til Norges største

BILBRANSJEUTSTILLING
«Hele» bilbransjen møtes på Lillestrøm fra 7. til 10. februar 2018! Automessens
utstillere representerer bredden innen bilbransjens servicemarked og de vil gi deg
et bilde av bilbransjen i dag og slik de tror markedet vil utvikle seg i fremtiden.

Egen «mekaniker-kveld» torsdag 8. februar
fra 17-21 med Jan-Erik Larssen bak rattet!
I samarbeid med Norges Bilbransjeforbund tilbyr vi under messedagene
et interessant seminarprogram som gjør Automessen til
den viktigste møteplassen for bilbransjen i 2018!

SEMINARPROGRAM
NT»

VELKOMMEN TIL ET «GRØ

ÅPNINGSSEMINAR:

Fremtiden er ikke bare elbiler og bomringer…
– den er også 3 millioner biler som vi må
vedlikeholde i mange år fremover!

Onsdag 7.februar kl 11.00 – 14.00
TUNGBILKONFERANSEN 2018

Stadig nye lover og regler utfordrer bransjen på både
økonomi og rekruttering!

Torsdag 8.februar kl 11.00 – 15.00

TIMESSEMINARER

Spennende seminarer med bransjeaktuelle temaer.

Onsdag, torsdag og fredag

For detaljerte program for konferansene
og utstillerliste se : www.automessen.no

automessen

NLF magasinet_helside_ Automessen 2018.indd 1
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Ble frifunnet:

Vekttrøbbel
for Statens
vegvesen
Min lastebil er lastet med jord, greiner og stein – og ifølge
målinger gjort av Statens vegvesen var det rikelig med jord
og stein på bilen. Så mye at de ila bileier et gebyr for overlast
på 158 350 kroner. Men det var ikke Søre Sunnmøre
Tingrett enig i da bevisene ble lagt frem.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

18 200 kilo. Det var den totale overlasten hadde fulgt instruksen. I tillegg mente
Statens vegvesen kom frem til at bilen klageren at han ikke hadde fått anledning
hadde da den ble kontrollmålt på mobile til å se på resultatene av målingen. (Det
vekter under en vektkontroll på Røyset- ble også vist til at veien etter målingen var
vegen i Hareid kommune i fjor høst. Både oppjustert fra BK 6, til BK10, uten at det
bileier og sjåfør mente at målingen
var gjort noe med veien.)
måtte være feil. Bileier tok
Statens vegvesen sto på
derfor kontakt med NLF
sitt, og ville hverken fraadvokat Robert Aksfalle eller endre sitt
nes, som på vegne av
vedtak.. De mente
bedriften påklaget
at alle punktene i
vedtaket fra Stainstruksen
var
NLFs medlem og
tens
vegvesen.
fulgt
og
la
ned
påadvokaten fremholdt at Statens
Men Statens vegstand om at klavegvesen
hadde gjort flere brudd
vesen stod på sitt.
gen ble forkastet
på instruksen for hvordan
Dermed gikk
slik at gebyret ble
man skal gjennomføre
det som det måtte
stående.
gå. Den 22. august
vektkontroller,
møttes partene i retten.
Medhold på alle

Fulgte ikke instruksen

NLFs medlem og advokaten fremholdt at Statens vegvesen hadde gjort
flere brudd på instruksen for hvordan
man skal gjennomføre vektkontroller,
blant annet ble det anført at underlaget
var ujevnt, og at Statens vegvesen ikke
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punkter

I retten fikk bileier medhold
på alle punkter. Retten finner at det
er rimelig tvil om føreren av bilen var orientert om retten til å se resultatet fra veiingen slik at han forstod dette.
Trass i at Statens vegvesen henførte at
de mente kontrollplassen var egnet til

MOBILE: Mobile vekter gjør det mulig for Statens vegvesen
å kontrollere kjøretøyer for overvet også utenfor tradisjonelle
kontrollplasser. Det var mobile vekter som ble brukt i kontrollen.
(Illustrasjonsbilde: Jan Ove Halsøy)

en
nelle
ntrollen.

vektkontroll – og at de hadde kontrollmålt med rettholt og grademål på iPhone,
fant retten at veiingen ikke var gjort i
samsvar med instruksen og brukermanualen til de mobile vektene. I manualen
står det tydelig at basen på vekten og veiens underlag ikke skal overskride 10 millimeter på noe sted. Men bilder fra plassen der veiingen ble foretatt viser at det på
flere steder er hjulspor som er godt over ti
millimeter dype.
I tillegg står det i instruksen til Statens
vegvesen at kjøretøyet som skal veies skal
kjøres rolig inn på vekten forover. Sjåføren sa i sin forklaring at han kjørte opp på
vektene med bilens foraksel, mens han
rygget bak på vektene når man skulle veie
boggi-akselen på bilen.
Dermed ble vedtaket om gebyr for
overlast kjent ugyldig og gebyret ble frafalt. I tillegg ble Statens vegvesen idømt
å betale rundt 45 000 kroner i saksomkostninger til transportbedriften.

Må få konsekvenser

STRENGE KRAV: Mobile vekter setter strenge krav til
underlag og til hvordan bilen kjøres opp på vektene.
Bilen på bildet har ikke noen tilknytning til saken.
(Illustrasjonsbilde: Jan Ove Halsøy)

- Jeg mener
dommen må få
konsekvenser for
hvordan måling
med mobile vekter blir gjennomført, og utelukker
ikke at dette
også kan få betydning for allerede
ilagte vektgebyr der Statens vegvesen
har benyttet mobile vekter, sier NLF
advokat Robert Aksnes.
Han peker på flere forhold i denne
saken, som tingretten ikke behøvde
å ta stilling til. Dette fordi de mente at
bevisene rundt målingen ikke var gode
nok. Dommen i Søre Sunnmøre tingrett
viser at Statens vegvesen også må
følge de krav til sikring av bevis som
politiet må følge ved for eksempel bruk
av laser ved fartsmåling.
- Dommen viser at om det kan
reises rimelig og fornuftig tvil om
måleresultatet, må målingen settes
til side, sier Aksnes.
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Prøvekjørt: Ford Transit Custom:

Forfinet

Nytt førermiljø og ny front. Ford har forfinet Transit
Custom – men den mest spennende utgaven er ikke klar
for om ett år.
0
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Fartsstriper. Dyp blå metallic. Sport og
170 hestekrefter. Det går unna. Og om
ikke asfalten krøller seg lurer nok herren
i den raske Mercedesen på hvorfor bakspeilet fortsatt er fylt av varebil med blå
oval i grillen. Denne Transiten er kjapp.
For lengst er 150 kilometer i timen passert der vi suser gjennom tysk natur langs
autobahn.

Familielikhet

Herren i Mercedesen får god mulighet til
å studere den nye fronten som fyller sladrespeilet hans. Den nye grillen, de sobre
lyktene og signaturbelysningen er med på
å gi Transit Custom familielikhet. Innvendig er førermiljøet mer førerorientert.
Midtkonsollen er vinklet noen grader
mot føreren og det hele har blitt mer moderne.
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Førerassistentene er mange og flere
kommer rett fra Fords personbiler. Autobrems med fotgjengergjenkjenning er
på plass. Vinglevarsler likeså, og Transit
Custom har også radarer som advarer deg
mot kryssende trafikk når du skal rygge
ut fra parkeringsplassen.

Ladbar i 2019

Mercedesen førsøker å øke farten. Men vi
biter oss fast. I det vi nærmer oss 170 kilometer i timen tenker jeg på at den mest
spennende utgaven av Transit Custom
ennå er et år unna. Og den blir ikke like
kjapp som vår testbil med fartsstriper og
lavprofildekk – men heller en miljøtrimmet ladehybrid. Ennå er ikke alle detaljene rundt den ladbare bilen klare, men
Ford lover oss 50 kilometer rekkevidde
før den en-liters store motoren må starte

opp. Totalt blir rekkevidden rundt 500
kilometer.
Hybridløsningen Ford har valgt er spesiell. Batteriet er lite for ikke å påvirke
lastekapasitet eller lasterommets utforming – og alt forbrenningsmotoren driver
er en generator som sørger for strøm når
batteriet er tomt. Forbrenningsmotoren
driver med andre ord ikke bilen fremover
slik vi er vant til.

Ikke firehjulsdrift

Jeg lar Mercedesen kjøre og svinger av
autobahn. Den nye sportsmodellen er
sprek og med automatgir er den også
komfortabel. Her hjemme er den også en
populær utgave. Likevel har Transit en
utfordring – for mens mange av konkurrentene kan leveres med firehjulsdrift er
ikke det noe tema på Transit Custom.
Selv ikke etter den omfattende forfiningen bilen nå har vært gjennom.

TRUCK DEAL
RABATT PÅ UTVALGTE PRODUKTER
FOR DEG SOM ER NLF-MEDLEM

På utvalgte
matretter

.–. 25%
Drikke
til menypris

NLF
TRUCK
DEAL
Sett oblaten på Koppen og
vis frem for å få 25 % rabatt på
utvalgte varer hos Circle K.

CIRN0070_TruckOblat_45x45mm.indd 1

19/10/2017 11:48

Nå sender vi deg oblat til
å sette på Koppen 2018.
Oblaten limes på koppen og vises
frem for å få rabatt på utvalgte varer.

Prøvekjørt: Mercedes-Benz X-klasse

Nytt terreng
Mercedes-Benz har produsert biler siden 1886. Men
noen pickup har de aldri hatt i modellutvalget. X-klasse
forandrer det.
0
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Den har stjerne i grillen, på lemmen bak, det er det X-klasse er. Den Barcelonabygde Mercedesen er en modifisert, om
i rattet og i hjulnavene. Grillen er karakteristisk Mercedes-SUV med tykke la- enn kraftig, Nissan Navarra. Og med det
meller og med hull slik at luften uforstyr- som bakgrunn ypper de til kamp mot det
ypperste blant pickuper. Men
ret kan passere på veien inn til
bør Volkswagens gubber på
radiatoren. X-klasse skriutviklingsavdelingen
ker Mercedes-Benz.
rive seg i håret av
Men ikke på tysk,
frustrasjon over det
heller på en slags
som Mercedes selv
blanding av tysk,
mener er den nye
japansk og spansk.
X-klasse blir som å
ledestjernen - eller
X-klasse blir som
blande Oktoberfest med Sake
kan de rolig sette
å blande Oktoog Serranoskinke, som å lage
seg ned, gumlende
berfest med Sake
på en Pretzel, å
og Serranoskinke,
en Paella med Sauerkraut
vente på at det siste
som å lage en Paella
og Kobebiff.
stjerneskuddet fra
med Sauerkraut og
Mercedes skal slukke
Kobebiff.
helt av seg selv?

Modifisert Nissan

Historien bak alle nasjonalitetene er
nemlig noe så ordinært som Nissan. For

Strålende kjøremaskin

Den første snøen har allerede gitt Hem-

BARSK: Mercedes X-klasse er barsk. Den har ingen
problemer med å forsere en liten elv i sitt forsøk på å
imponere fotografen. (Alle foto: Jan Harry Svendsen)

RYDDIG: Selv om du ikke trenger å lete så lenge for å finne arven fra Nissan har Mercedes likevel klart å sette sitt preg
på X-klassens interiør.
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sedalsfjellene det første dryss av vinter og
Rypa er kritthvit der den flyr opp fra lyngen når jeg passerer med toppmodellen av
X-klasse. Grusveien er forræderisk glatt,
ujevnhetene spisse og elven jeg forserer
har is i kantene. Innover fjellet viser Mercedes-Benz at de helt åpenbart har strammet noen skruer og justert på noen sammenføyninger i X-klasse. Dette minner
mer om en SUV i luksusegmentet enn en
barsk pickup. Et lavere tyngdepunkt,
endringer på ramma og annen avstemming på understell gir bilen pondus, selv-

Tre utstyrsnivåer
Når Mercedes lanserer X-klasse kommer den
både som personbil og som varebil. Og det er
sistnevnte som vil bli salgsledende her til
lands. Da med høyeste utstyrsnivå,
firehjulsdrift og automatgir – og som X250d.
Grunnmodellen av X-klasse blir Pure.
Neste hakk opp er Progressive, mens Power
blir toppmodellen. Fra lansering blir X-klasse
tilgjengelige med to ulike motorer. Minst blir
X220d med en firesylindret 2,3-liter på 163
hk og 403 Nm. X250d har også en 2,3 liters,
firesylindet motor. Den yter 190 hk og 450
Nm. Over sommeren kommer så X350d som
får en tre liters V6er med 258 hk og 550 Nm i
dreiemoment.
Prisen for Pure med 163 hk begynner på
415.000 kroner eks. mva, mens bilen vi kjørte
begynner på 509.000 kroner. Som personbil
stiger prisen til 983.200 kroner.

Økende marked

sikkerhet og klasse. Og ute på landeveien
befester inntrykket seg. Som kjøremaskin
er det vanskelig å kritisere den nye Mercedesen. Den er rett og slett uforskammet
bra, uforskammet komfortabel og uforskammet Mercedes.

190 hk og 450 Nm

Det er egentlig bare innvendig, foruten
knekken i sideruten på bakdøren, som
sladrer om at denne bilen ikke helt stammer fra de innerste utviklingskontorer i
Stuttgart – selv om instrumentene, infotainmentsystemet og betjeningssystemet på midtkonsollen er rett fra hyller
som til daglig supplerer personbilene til
merket. Men senk blikket og X-klassen

går fra å være Mercedes til å bli Nissan.
Brytere, girvelger og hardplast er typisk
Nissan. Ikke alle Mercedes-entusiaster
kommer til å like det. De vil nok heller
ikke sette pris på at den velfungerende
firesylindrede motoren på 190 hk og 450
Nm i dreiemoment i X250d også har japanske røtter. Derfor er også firehjusdriften, 4matic, innsjaltbar med en vribryter
på midtkonsollen. De som vil ha tysk
drivlinje må vente. Det kommer ikke før
på toppmodellen, X350, som lanseres
over sommeren. Og da bør nok også herrene hos Volkswagen begynne å gjøre
annet enn å gumle Pretzels. For denne
stjerna slukker ikke. Den blir bare sterkere og enda mer iøyenfallende.

I 2009 solgte Mercedes-Benz rett i
overkant av 1000 varebiler her hjemme.
Det har frem til i dag steget til nesten
5000 biler. Nå håper Bertel O. Steen, som
importerer Mercedes-Benz til Norge, at de
nye X-klassen skal øke salget ytterligere.
- Vi har stor tro på X-klasse. Den vil
legge seg på toppen av salget vi allerede
har og vi tror den vil plassere seg godt i
markedet, sier Per Ragnar Johansen i
Bertel O. Steen.
Han viser også til at markedet for
pickup her til lands er økende.
– Med X-klasse skal vi konkurrere helt
i toppen av salgsstatistikkene. Og det tror
jeg vi skal klare med vår nye pickup i
premiumssegmentet, sier Johansen.

Slik skilles Mercedes
fra Nissan
Bare knekken på sidevinduet bak sladrer om
at denne bilen ikke begynte sitt liv som
Mercedes. For utvendig er forskjellene på
X-klasse og Nissan Navarra stor. Det er også
forskjellene under skallet. X-klasse har 70
millimeter større sporvidde, 20 millimeter
lavere tyngdepunkt og en rekke designmessige
endringer. Samtidig er rammen forsterket og
hjulopphenget endret. X-klasse har multi-link
bakaksel og spiralfjærer på begge aksler.
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EUs mobilitetspakke:

VINDMØLLETRANSPORT
– kombinerte transporter eller ikke?
Etter kontakt med EU-kommisjonen kan det nå slås fast
at transporten av vindmølledeler i Båtsfjord sommeren
2017 var ulovlig. Transporten ble utført med utenlands
registrerte kjøretøy selv om det ikke ble gitt dispensasjon
fra kabotasjereglene.
0
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Transportfirmaet Nørager Transport AS
hadde imidlertid forståelse av at transporten kunne anses som kombinerte transporter. Dette har nå EU-kommisjonen avvist.
Vi er fornøyd med at denne saken nå er
avklart, og at norske selskaper som har investert for å kunne være med i konkurransen om transportoppdrag som sikrer utbygging av ren energi, kan konkurrere på
like vilkår.

På bakgrunn av at transporten ble utført
som planlagt til tross for at det ikke ble gitt
dispensasjon, anmeldte NLF saken til politiet. Vi ble som følge av vår reaksjon kontaktet av Vestas Wind Systems AS og
Frank Nørager & Co som utførte transportene. Både Vestas og Nørager ønsket å
bringe klarhet i saken ikke minst fordi det
er mange nye felt som skal bygges ut i tiden
som kommer.

For å bringe klarhet i saken har NLF
kontaktet EU-kommisjonen som entydig
har gitt tilbakemelding om at transporten
slik den foretas av Nørager, ikke kan anses
som å komme inn under direktivet om
kombinerte transporter. På denne bakgrunn ba NLF om et møte med Samferdselsdepartementet med sikte på å få denne
oppfatningen bekreftet hos norske
myndigheter. Det er kun norske myndig-

– Åpner nye smutthull

– Det nye EU-forslaget som omhandler kombinert
transport kompliserer tingene unødvendig. Her forsøker
man å restaurere en falleferdig bygning ved å gi den et
nytt strøk maling, mener Nordic Logistics Association
(NLA).
0
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I mai i år foreslo EU-kommisjonen at
internasjonal transport skulle omfattes
av reglene for utestasjonering av arbeidstakere etter tre dager, men at kabotasjekjøring skulle regnes fra dag én.
– Argumentet fra EU den gangen var
at kabotasje var en større trussel mot
hjemlige transportører enn hva som er
tilfellet for internasjonal transport, sier
Søren H. Larsen som er direktør i NLA.

Kombinert transport – er

regulert i et eget direktiv fra EU.
Direktivet har som mål å få mer
transport over på sjø og jernbane for å
redusere utslipp og kø vei. For å få
dette til er det i direktivet lagt til rette
for at enhver transportør fra andre
land omfattet av EUs regelverk
(EØS-land) kan kjøre transporter
innenlands i Norge med sine kjøretøy.
Direktivet gir også muligheter for
støtteordninger for nærskipsfart for å
få økt transport på sjø. Kravet i
direktivet er at transporten på sjø eller
jernbane utgjør minst 100 km i
luftlinje, mens veitransporten i hver
ende er begrenset til 150 km i luftlinje.
For jernbane kan veitransportstrekningen være lengre hvis nærmeste
jernbaneterminal ligger lengre bort fra
destinasjonsstedet enn 150 km.

heter som kan gi klare anvisninger om
hvordan regelverket er å forstå, og angi
hvordan det skal håndheves. Departementet ville derfor forelegge saken for
EU-kommisjonen offisielt. Når dette skrives, har vi fått bekreftet at Kommisjonen
har gitt departementet samme svar som ble
gitt til NLF. Vi forventer derfor at det i
løpet av kort tid vil bli sendt ut informasjon
om saken til Statens vegvesen og Politiet.

Når denne informasjonen foreligger vil
NLF bidra til å spre den til alle informasjonen har relevans for.
Vi vet at det er på gang nye transporter i
Midt-Norge men er ikke kjent med at det
er søkt om dispensasjon for denne transporten. Vi har imidlertid fått vite fra transportører i Norge at det er sendt ut tilbudsforespørsel og at det i denne er understreket at
transporten skal skje med norske kjøretøy.

– Mangler klarhet

SKUFFET: Søren H. Larsen, direktør i NLA, mener det nye
forslaget fra EU som omfatter kombinert transport
representerer en tapt mulighet. Nå vil de jobbe med Rådet og
Parlamentet for å endre forslaget til det bedre. (Foto: NLA)

– EU-forslaget som nylig er lagt frem
mangler en klarhet knyttet til hvorfor
den samme operasjonen i en medlemsstat må vente i tre døger for å være omfattet av regelverket for utestasjonering
av arbeidstakere dersom den defineres
som internasjonal – mens man bare må
vente en dag dersom den defineres som
nasjonal, sier Larsen.
Larsen og NLA er skuffet over at
Kommisjonen i det nye forslaget ikke
anerkjenner at enhver kombinert transport i en medlemsstat som ikke utføres
av en lokal operatør er i direkte konkur-

Kabotasje – transporter innenlands
i Norge med kjøretøy eiet av et selskap
hjemmehørende i et annet land.
Kabotasje har som hovedregel alltid
krevet spesiell dispensasjon. EUs felles
regelverk gir i dag mulighet til å kjøre
tre kabotasjeturer i løpet av en uke etter
at en internasjonal last er losset i
Norge. Regelverket er for tiden til
vurdering etter at EU-kommisjonen la
frem sin Mobilitetspakke 31. mai 2017.

ranse med lokale transportører – og at de
sosiale reglene derfor må være like for
begge parter.

– Ingen forenkling

– Ingen kan hevde at dette forslaget er
en forenkling. Vi er bekymret for at de
nye reglene, som i bunn og grunn bare
gjør det hele enda mer komplisert, vil
åpne opp for smutthull og gi nye muligheter for å omgå reglene for veitransport
på, sier Larsen.
Han frykter at reglene vil føre til en
uholdbar konkurransesituasjon.
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Høstseminar:

Med TS-forum til Lyon

POPULÆRT: Deltakerne satt pris på å få se hvordan en Renault lastebil ble produsert da de fikk besøke fabrikken. (Foto: TS-Forum)

Aldri før har deltakelsen
vært større til TS-forums
høstseminar. I år gikk turen
til Lyon – og der ble det
mye bil.
0

SVEIN ALTE

Siste helgen i oktober var det igjen tid for
TS-forum Norges årlige høstseminar.
Valget i år falt på Lyon i Frankrike, etter
invitasjon fra Renault Trucks. Der besøkte vi fabrikken like utenfor Lyon i tillegg
til Berlietmuseet.
I tillegg til lastebilene ble det en tur med
god mat og drikke. Været var perfekt med
23 varmgrader og sol. Det var lett å se at
de 102 deltakerne koste seg i Frankrike.
Etter en fredag med fabrikksbesøk ble
lørdagen faglig sett tyngre. NLFs Dag
Nordvik holdt foredrag mens Tore
Velten, som leder NLFs forbundstyre
presenterte «Fair Transport». I tillegg
var det mange gode foredrag fra TSforums samarbeidspartnere, og flere av
dem hadde interessante nyheter å komme med.
Det deltok 30 ledsagere på turen, og
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DIGER: Tore Velten foran en røslig doning. (Foto: TS-Forum)

mens seminardeltakerne var på fabrikkbesøk var ledsagerne på sightseeing i
Lyon hvor de avsluttet med en fantastisk
lunsj på Perouges.

Årets høsttur ble en begivenhetsrik tur
for alle som var med – og når vinteren nå
står for tur kan vi se tilbake på en tur med
såvel faglig som sosialt utbytte.

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

NLFs enkle HMS:

HMS for småbedrifter
– gjort enkelt
Enhver transportbedrift
må ha et HMS-system. Men
hvorfor gjøre det vanskeligere enn det trenger å
være?
0
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Det er arbeidsgivers ansvar å ha et fungerende HMS-system i bedriften. Alle
bedrifter må ha det, men hvordan går man
frem for å sikre at HMS-systemet oppfyller kravene fra myndighetene, samtidig
som det er tilpasset virksomheten man
driver?
– NLFs enkle HMS-system er tilpasset
mindre bedrifter med fra en til tre ansatte.
Det er et enkelt system som er spesialtilpasset bedrifter som driver med godstransport på vei, sier Jørn Andersen i NLF.
Han mener det ikke er noen grunn til å
gjøre HMS vanskeligere enn det trenger å
være.
– Vårt system er elektronisk. Kundene
finner alt de trenger i sitt daglige virke på
lastebil.no. Vi sørger for at det er oppdatert
og at det hele tiden er tilpasset gjeldene
lovverk og krav. På den måten vil kunden

alltid ha et HMS-system som møter kravene, sier Andersen.
Enten du trenger ansettelseskontrakt,
risikoanalyser, plikter for arbeidstakere,
varslingsplan, egenmelding eller informasjon om verneombud ligger det tilgjengelig
på nettet.
– Med NLFs HMS-system er det så
enkelt at du henter ut det du trenger rett

fra nettet. Vi har snart tyve års erfaring
med HMS og vi vet hva du må dokumentere overfor myndighetene. Med
vårt system kan du konsentrer deg om
det du skal gjøre – nemlig å levere transporttjenester – så sørger vi for at du har
et HMS-system er enkelt å bruke og
som oppfyller kravene fra myndighetene,
avslutter Andersen.

Slik får du HMS i din bedrift
NLFs enkle HMS-system koster kr 4 500,- eks. mva. Fra år to betaler du
kr 1 500,- i abonnement for tjenesten. I tillegg har du fri support når du
har behov for det. Så sørger vi for at du får et HMS-system som er enkelt
å bruke, alltid oppdatert, tilpasset mindre transportbedrifter og som
oppfyller alle myndighetskrav.
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For å bestille går du inn på
www.lastebil.no. Under medlemsfanen
finner du KMV/HMS i venstremenyen.
Klikk på den for mer informasjon –
eller ta kontakt med NLF direkte på
telefon 415 44 100.

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

Circle K:

Sunn mat lettere tilgjengelig
NLFs avtale med Circle K
gjør sunn mat langs veien
lettere tilgjengelig. Takket
være en ny oblat som skal
festes på koppen.
0
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– Kundene vinnes med den beste maten
og med den beste kundeopplevelsen, uttalte norgessjefen i Circle K nylig da han
åpnet den helt nye stasjonen på Vestby.
Det blir en av flere stasjoner der man sat
satser knallhardt på sunn og næringsrik
mat.

Siden 2011

For ikke lenge siden lanserte Helsedirektoratet en kampanje for å få
yrkessjåfører til å velge sunnere mat.
Lenge har NLF og Circle K hatt et
slikt tilbud til medlemmene.
– Vi innførte Truck Deal som et
sunnere alternativ allerede i 2011,
men vi ser dessverre at mange av
våre medlemmer velger annerledes
når de er ute på veien. Det ønsker

vi nå å gjøre noe med, sider markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud.

Oblat som festes til koppen

Løsningen er et nytt oblat som festes
direkte på Circle K-koppen. På den måten
har sjåførene alltid med seg oblatet som
gir dem spesielt gode priser på sunn og
næringrik mat.
– Vi har plukket ut en meny som består
av mat som gir en god metthetsfølelse over
lang tid. Det er kanskje lett å velge en
sjokolade når man er litt sulten. Problemet
med det er at man får

blodsukkertopper som ikke er bra og da
blir man også veldig fort sulten igjen. Ved
å velge våre sunne alternativer sparer man
ikke bare penger, man får også et mer
stabilt blodsukker og får en lengre metthetsfølelse, sier Chris Gregers som er key
account manager i Circle K.

25 prosent billigere

I disse dager går gavekort på de nye Circle
K-koppene ut til NLFs medlemsbedrifter
som har avtale med Circle K, i tillegg til
oblatene.
– Medlemsbedriftene som har avtale
med Circle K får tilsendt gavekort med
oblater på. Disse skal så klebes til
koppen. Vi håper og tror at det vil
få flere til å velge sunt når de er på
25 % RA
stasjonen
fordi oblatet da er lettere
B
PRODUK ATT PÅ UTVAL
tilgjengelig.
Økonomisk lønner
GT E
TER F
ER NLF- OR DEG SOM
det seg også, ved å bruke oblatet får
MEDLEM
man 25 prosent rabatt på de sun
sunneste alternativene, sier Olafsrud.

TRUCK D
EAL

Fiskebur

Salat

ger

Kyllingbu

Fersksm

rger

urt

Drikke til
maten

MENY: Det er en rekke valgmuligheter om man vil
spise sunt. Gjennom NLF-avtalen får du 25 prosent
rabatt om du velger sunne alternativer på Circle K
og har kopp med oblat. (Illustrasjon: Circle K)

Matpakk

e

Wraps

Sandwic

her

UTVALG: Nylig åpnet Circle K en ny stasjon i Vestby, den er en av flere som tilbyr ekstra sunn mat. For NLF-medlemmer som har avtale med Circle K blir det lettere å handle sunt med
en oblat som skal festes til koppen. (Foto: Circle K)

44

NLF-MAGASINET 2017 • NR 8

Audun Mølmen:

En legende
i transportnæringen
Han er blant de få som har fått utmerkelse for 50 års
medlemsskap i NLF. Møt Audun Mølmen – en
hardtarbeidende lastebileier.
0

DAGRUNN KRAKEL

SURNADAL TRANSPORT: Mølmen Transport er tilknyttet Surnadal Transport. (Foto: M

E

n av de første jeg møtte da jeg
begynte i NLF for mange år siden var Audun Mølmen – en
hardtarbeidende lastebileier og et interessert organisasjonsmenneske. Og alltid
med glimt i øyet.

En av fem søsken

Audun Mølmen ble
født i 1935 i Rødven
i Romsdal. Han var
den mellomste av
fem søsken og
hadde en far som
drev som hestehandler. Å temme
hestene var ungenes jobb. Fortsatt
husker Audun tiden
godt. Spesielt fordi det
ville vært umulig i dag.
– Det var delvis farlig barnearbeid det vi drev med. I våre dager tror
jeg ikke det hadde gått så bra, for titt og
ofte fikk vi oss en skikkelig dask. Men

det var morsomt, selv om det også var
slitsomt, minnes Audun.

Hester ble til hestekrefter

Det var likevel biler Audun aller helst ville drive med. Han kjørte opp på 18-årsdagen – en oppkjøring som
bestod av en kort tur rundt
i Molde og fem spørsmål inne på kontoret.
Mer skulle det ikke
til for å få førerkort
for alle klasser.
Men allerede før
han fikk førerkortet hadde Audun
prøvd seg som lastebilsjåfør. For farens
hester var byttet ut
med hestekrefter og hestehandelen var erstattet av
jobb på anlegg for verket på
Sunndalsøra. I tre uker kjørte Audun som
avløser. Uten at noen spurte om han hadde
førerkortet i orden.

I 1961 fikk Audun
sin første bil og begynte
å kjøre grus
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AUDUN MØLMEN: Mølmen har vært medlem av NLF i over
femti år og har vært svært aktiv i NLF. (Foto: Jan Audun
Mølmen)

Scania var grombilen

Årene gikk og i 1961 fikk Audun sin
første bil og begynte å kjøre grus. Også
på den tiden var det kamp om oppdra-

ALSIDIG: Bedriften er alsidig. (Foto: Mølmen Transport)

vei lokalt, men også som gjennomfartsåre fra vest til øst, og for Audun var det
en æressak å holde veien åpen.
– Jeg husker spesielt to veldig snørike
perioder. Begge gangene var jeg i brøytebilen i en uke i strekk. Jeg kjørte kontinuerlig og hadde bare en times hvil
hvert døgn, minnes han.
– Men jeg hadde en jernhelse, så det
var ikke noe stort problem. Det viktige
var å holde veien åpen.

Åtte biler på det meste

Etterhvert ble driften utvidet. I tillegg
til anleggsbilene drev han med inntransport av melk, tømmerkjøring og kraftfôr
i bulk. På det meste hadde Mølmen
Transport åtte biler. I dag driver sønnen
virksomheten, som kjører tømmer og er
knyttet til Surnadal Transport.
– Jeg hadde valgt det samme yrket om
igjen, og ser tilbake på tiden med glede.
Selvsagt har det vært lange og tunge arbeidsdager, og jeg har nok ikke alltid satt
meg selv i første rekke, men helsa har
likevel holdt. Det har jo ikke vært noen
gullgruve, men jeg likevel fått endene til
å møtes. Det er jeg fornøyd med, sier
Mølmen.

Transport. (Foto: Mølmen Transport)

50 års medlemsskap
FAVORITT: En av favorittbilene til Audun Mølmen.

gene – men for Audun gikk det bra nok
til at han kjøpte nok en bil i 1967. Den
nye Scaniaen ble en av grombilene, ved
siden av en Sisu som han kjøpte senere.
Sammen med sin kone, Gerda, fikk
han fire barn. Mens Audun kjørte, drev
Gerda gården. Det var ikke noen ni-tilfire-jobb for noen av dem og ungene ble

raskt satt i arbeid. Ofte ble sene nattetimer brukt til å reparere bilene i Mølmen
Transport.

Æressak

I flere år brøytet Mølmen Transport og
Audun fylkesvei 64 fra Åfarnes til
Åndalsnes. På den tiden var det en viktig

I tillegg til krevende arbeid i egen bedrift, har Audun tatt på seg tillitsoppdrag i NLF. Han har sittet i to perioder
i fylkesstyret i NLF og han har vært
ivrig i lokalavdelingen.
– Jeg mener samarbeid er viktig for å
drive bransjen fremover og har vært lojal
mot NLF.
Akkurat det kan ingen ta fra ham. For
det er ikke mange som har oppnådd
NLFs utmerkelse for 50 års medlemsskap – men det har Audun.
NLF-MAGASINET 2017 • NR 8
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Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Dette har vi jobbet hardt for:

Retvet – Vinterbro stoppes ikke
Det spøkte lenge langt inn
i Stortingskorridorene for
videre fremdrift av E18
mellom Retvet og Vinterbro.
Nå er det klart at prosjektet
videreføres.
0
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– Dette er vi glade for. Vi har arbeidet
intenst og hatt mange lange møter med
politikere og stortingsrepresentanter for å
hindre at arbeidet stoppes. En utsettelse
nå ville vært en katastrofe med ytterligere forsinkelser, sier regionsjef J.Kristian
Bjerke i NLF region 1.

Tungt prosjekt

SVV og politikerne har ventet i det lengste med å ta tak i den mest kompliserte
delen av dette prosjektet – og problemene
har vært mange når man kom til kommunene Ski og Ås i Akershus. Bønder protesterte mot trasevalg og mot tap av dyrket mark. Det dukket opp små vann som
enkelte mente ville bli ødelagt i løpet av
byggeprosessen og kommunene mente

det ble urimelig å betale bompenger for
folk som ble tvunget ut på motorveien,
når de bare skulle på «tvers» mellom
kommunene Ski og Ås. Samtidig ble Vinterbro en utfordring, fordi veien fører med
seg en rekke teknisk krevende løsninger
som må på plass for å knytte E18 og E6
sammen

Fornøyd – tross alt

– Til tross for at prosjektet ikke er planlagt ferdigstilt før i siste del av planperioden, altså mellom 2024 og 2029, så er
dette mye bedre enn skrekkscenarioet vi

så for oss for en tid tilbake. Nå blir strekningen ferdigprosjektert og med litt flaks
og ekstra påtrykk fra vår og andres side,
så kan ferdigstillelsen kanskje fremskyndes med et år. Men det er mye som skal
på plass. En ting er selve prosjekteringsløsningen, en annen ting er Ny jordprosjektet. Her skal det, visstnok for første gang i et norsk veiprosjekt, flyttes jord
praktisk talt underveis i byggingen,
avslutter Bjerke som er fornøyd med at
prosjektet som opprinnelig skulle vært
ferdig for mange år siden nå ikke stopper
opp.

Lavutslippssone i Oslo:

Kampen er
ikke over
Fortsatt har ikke saken om lavutslippssonene
nådd transportkomiteen i Oslo kommune!
Dette er i seg selv en uvanlig saksbehandling,
men vitner forhåpentlig om at deler av AP vurderer å besinne seg.
Oslo FrP har hele tiden vært imot forslaget
og Oslo Høyre har signalisert at de vil se på
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lettelser og endringer i opplegget. Oslo Venstre har også forståelse for at næringsdrivende må ha en viss forutsigbarhet i sitt virke og
vurderer å støtte en snevrere sonegrense.
Vi kan også håpe at MDG ikke ønsker
by-død.
Regionsjef J.Kristian Bjerke og NLF Oslo
& Akershus jobber hver eneste dag for å få
stoppet dette. Nylig trykket Dagens Næringsliv
en kronikk forfattet av NHO og NLF i fellesskap, hvor vi i realiteten beskrev lavutslippforslaget som meningsløst og at det vil virke
mot sin hensikt.
Senterpartiet har også kommet seg på

banen, ikke i Oslo for der er det ikke så mange
av dem, men Stortingsrepresentant Ivar Odnes har gått hardt ut og kalt Oslo for en festning som stenger resten av landet ute. Det er
jo helt korrekt, når et lokalt byråd er gitt
muligheten til å straffeskattbelegge alle som
ønsker eller må kjøre innom Oslo for å komme
seg andre steder.
Det er små korrigeringer som skal til i forslaget, hvis det overhodet skal vedtas, for at
skadevirkningene for næringstransporten ikke
blir katastrofal. Vi jobber til siste slutt for at
Oslos røde flertall skal ta til fornuft.
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Hos oss velger du mellom
MAN, MERCEDES BENZ,
RENAULT, SCANIA, VOLVO
og SETRA samt diverse
påbygg og hengere uten
leverandørenes anbefalinger
av egne merkevarer.
Våre baser er VESTFOLD,
STAVANGER og TRONDHEIM.
Service/tilsyn nærmest der
du selv holder til.

Bjørnar Zell

Inger Hellum

Stig Holtan

BORGESKOGEN 46 • 3160 Stokke • Telefon +47 32 20 86 10
INN-/UTLEVERING av biler også her:
TRONDHEIM • Heggstadmoen 1 • 7080 Heimdal

STAVANGER • Varabergmyra 4 - 8 • 4050 Sola
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Region 2 Hedmark og Oppland

E16 Filefjell er blitt enda s

NY: E16 Filefjelltunnelen fotografert like før åpningen i høst. (Foto: Statens vegvesen)

Etter at den nye tunnelen ble åpnet i høst, er fjellovergangen åpen tilnærmet døgnet rundt og året rundt – den
mest vintersikre vegen fra øst til vest, er blitt enda bedre!
0
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«– Kolonnekjøring på Hardangervidda Altfor ofte meldes det at kun Hemsedal
er åpen – og med kolonnekjøring. Ani går, sovet i stivkuling og hatt en litt
dre ganger ramses alle de stengartig fredag med å levere to
te fjellovergangene opp,
hytter på Maurset. Topmens det på E16 Filefjell
pen av lykke er å måtte
faktisk er normal trakjøre tilbake om Voss,
fikk. Informasjon til
for som vanlig er det
de som venter i kolonkun en fjellovergang
E16 Filefjell
nene og skiltingen på
uten problemer: Fier
den
beste
vintervegen
Borlaug
og Hønefoss,
lefjell!»
burde
vært
bedre. Lite
mellom øst og vest.
kjente
sjåfører
får ikke
Denne Facebook-melvite
om
at
de
faktisk
kan
dingen fra Amund
kjøre
over
Filefjell.
Hesthagen er en av mange
bekreftelser. E16 Filefjell er
Stolt regionvegsjef
den beste vintervegen mellom øst og
–
Jeg
er veldig stolt over vegen vi har
vest. Men i Valdres er folk skuffet over
åpnet.
Både med tanke på trafikksikkervegmeldingsentralen og NRK Trafikk.
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FACEBOOK: Slike Facebookmeldinger ser en i vinter.
Knut Erik Jevnes bilde viser også tydelig hvor bra
uværslysene fungerer.

a sikrere
het, en god og moderne vegstandard som
tilfredsstiller dagens krav til utforming og
at arbeidet er utført på en utmerket måte
over et sårbart fjellandskap, sa regionvegsjef Per Morten Lund under Filefjellåpningen 29. september.
Den nye tunnelen betyr at stigningen
opp til Filefjell går i tunnel fra begge
sider. Det som fra før var Sør-Norges
mest vintersikre fjellovergang, vil nå være
enda bedre rustet til å takle ekstreme værforhold. Uværslys langs fjellstrekningen
gjør det også lettere for bilistene å finne
fram i snøfokk og dårlig sikt.
Vang-ordfører Vidar Eltun er ikke i
tvil: – Nå har vi en vintersikker fjellovergang som sikrer at vi kommer fram 365
dager i året – 24/7!

Fakta om utbyggingen
Delstrekning Varpe Bru - Smedalsosen er 19,4 kilometer lang, og Filefjelltunnelen utgjør 5,8 kilometer
av anlegget. Det er Hæhre entreprenør som har vært hovedentreprenør.
Til sammen er det 40 kilometer av
E16 som blir rustet opp til stamvegstandard. Prisen er 3,1 milliarder kroner. I løpet av neste vinter
skal hele Filefjellprosjektet inkludert Øye-Eidsbru være fullført.
Bagn-Bjørgo er det andre store
E16-prosjektet i Valdres. Her bygges det 11,1 kilometer veg inkludert
en tunnel på 4,3 kilometer forbi den
vanskelige Bagnskleiva. Prosjektet
koster cirka 1,5 milliarder kroner og
tunnelen blir åpnet i 2019.

FULLT TRØKK: Bagnskleivtunnelen blir 4,3
kilometer lang og åpnes i 2019. Den får 33
nødstasjoner, to snunisjer, flere havarilommer,
brannventilasjon og fjernstyrte bommer.

Grensekontroller
gir resultater

Utenlandske vogntog er langt bedre skodd etter at det
ble flere kontroller og strengere krav til dekkutrustning.
Kunnskapene om kjettinger og vinterkjøring er dessverre fortsatt for dårlige.
0
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Den nest siste uka i november gjennomførte Statens vegvesen Region øst
utekontroll ved de største grenseovergangene. Over 70 kontrollører deltok.
– Utrustningen har blitt kjempebra
de siste årene. Men det er dessverre
nok av andre saker å ta tak i, sier en
lettere oppgitt Geir Thomas Finstad.
Han er fagleder for utekontrollen i
Hedmark.
– På torsdag var det kjettingføre i
området rundt Østby kontrollstasjon i
Trysil. Vi så likevel flere eksempler på
tungbiler som sto stille og som sperret
trafikken fordi de ikke hadde tatt på
kjettingene i tide, forteller Finstad. –
Det hender vi spør de som er på vei inn
i landet om de vet hvordan de skal bruke kjettingene. Det er det slettes ikke
alle som kan, selv om det skal være en
del av opplæringa deres.

1500 kontrollerte tungbiler

1497 fullverdige kontroller ble ført
opp i statistikken. Det ble utstedt 334
kjøreforbud – blant annet som følge
av overlast, gjenstander i frontruta
som hindrer sikten, tekniske feil og
dårlig lastsikring. 33 av bruddene som
har blitt avdekket har vært så grove at
de har ført til anmeldelse.
Et grelt eksempel på manglende
lastsikring, ble avdekket på Magnor.
– Vi stoppet et vogntog som var fulllasta med belegningsstein. Her sto
pallene usikra oppå et glatt alumini-

BEKYMRET: Fagsjef Geir Thomas er bekymret over
vinterveg-kunnskapene til utenlandske sjåfører på
norske veger. – Men når det gjelder dekk og
kjettinger, så er tilstanden generelt veldig bra.

umsgulv. Ved en brå unnamanøver
kunne steinen blitt slengt ut i vegbanen
og ført til store skader. Denne føreren
ble anmeldt, sier Geir Thomas Finstad.

NLF besøkte Magnor

Regionstyremedlem Tommy Engen og
regionsjefen ble invitert til kontrollen
på Magnor. Det var interessant å være
«fluer på veggen». Vi konstaterte at de
utenlandske vogntogene er i vesentlig
bedre stand og har bedre vinterutstyr
enn for noen få år siden, men er bekymret fordi mange av sjåførene ikke
behersker norske vinterforhold. Det er
en fare for sikkerheten til alle som ferdes på norske veger. Kontrollørene var
tydelig på at mobile kontroller er helt
nødvendig – ikke minst for å stoppe
godt organisert godstransport med
varebiler.

NLF-MAGASINET 2017 • NR 8

51

Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Varelevering i
Drammen

NLF fikk gi sitt syn på Drammens parkeringsplaner, men
resultatet er vi usikre på.
0

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

NLF var invitert til en såkalt workshop
om varelevering i Buskeruds hovedstad.
Målet med samlingen var å kartlegge ulike aktørers utfordringer og muligheter
knyttet til varelevering i Drammen sentrum. Drammen er en relativt «smal» by,
beliggende på to sider av en elv hvor
tverrforbindelsene ikke er altfor mange

Godt besøkt
medlemsmøte
Lokallagene sliter gjerne med oppslutningen om medlemsmøter. Det kunne iallfall
ikke lokallaget i Larvik klage på da de torsdag 16.11 hadde invitert adm.dir. Geir A.
Mo til å innlede bredt om NLFs arbeidsoppgaver før og etter årets stortingsvalg.
Bortimot 30 fremmøtte i en forening som
totalt har bare en håndfull flere medlemmer, det står det respekt av. Men så sveipet
også Geir innom både Fair Transport, gamle og nye kabotasjeutfordringer, miljøutfordringer, bomavgifter, bransjens skatte- og
avgiftsrammer og mye annet. Spørsmålsstillerne stod nærmest i kø. Antakelig kunne man ha fortsatt til langt utover kvelden
om det ikke hadde vært for at alle hadde en
ny arbeidsdag morgenen etter.

TETT: Det var ikke mange ledige plasser da Geir
A. Mo innledet.
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– og nettopp det skaper utfordringer. En
del problemer kan kanskje unngås ved å
tilrettelegge stoppeplasser slik at det også
tas hensyn til hvor lastebilen skal forflytte seg ut av og rundt i sentrum. Bussholdeplasser og fortrinnsrett for busser er
noen av de problemene som ble påpekt.
For NLF, LUKS og en del av de større

DAGLIG: Byplansjef Henning Herdlevær viser sin
normaldag

distribusjonsselskapene som var representert ble det iallfall en god mulighet for å
spille inn våre synspunkter overfor politikere og planleggere uten at vi ble motsagt med at «byplanen må det ikke røres
ved». Vi fikk tvert om en god følelse av at
våre synspunkter ble lyttet til og forstått.
Som voksenopplæring var det derfor
totalt sett en god dag for NLF. Neste
trinn er kanskje å invitere sentrale planleggere med på en arbeidsdag med vareleveranser i byen.

Venner på veien

Jyngebru forsterkes

Venner på veien-besøkene ruller videre i
alle fylker og har blitt nærmest en rutine.
De er iallfall ikke noen stor nyhet i vår sammenheng.
Likevel har vi nå i slutten av november
opplevd at en av skolene som hadde besøk
i fjor for første-klassingene, Eggedal barneskole, nærmest insisterte på at NLF måtte gjenta øvelsen i år. Eneste betingelsen
var at de ville ha det for alle alderstrinnene
i barneskolen. Og ordføreren i Sigdal, Tine
Norman, fattet så stor interesse for et slikt
opplegg at hun ville bli med den dagen
Ragnar Bendiksby og Torolf Kaugerud stilte
med bil i skolegården (24.11).

Etter et par års ventetid på nødvendige bevilgninger ser det nå ut til at Spjotsodd bru på
rv 41 gjennom Kviteseid endelig skal forsterkes.
Det var den sikre beskjeden Vegvesenet
kunne gi da de på nytt innkalte NLF og andre
interessenter til en samling i Vrådal denne
måneden. Arbeidene starter 1. desember
2018 og vil vare et års tid på den 290 meter
lange hengebrua fra 1963. Det innebærer store utfordringer i de fem første månedene hvor
den blir helt stengt for kjøretøy over 3,5 tonn
total vekt. Da blir det omveier på 10-15 mil
om Åmot og Dalen, eller gjennom Drangedal.
Skiltingen ble lovet gjort tydelig og på så
mange språk som mulig.
Dette blir utfordrende for bransjen noen
måneder, men så får vi forvandlet en jyngebru
til en hengebru uten restriksjoner på vekt eller
fart.

TAKK: Ungene takker Torolf (i førersetet) og ordfører Tine (stående bak) for en spennende
skoledag. Foto: Irene Uhlen Wærsted

LYSREGULERT: Nødvendig å slippe en av gangen
over her.

Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Godt frammøte hos Rolands
Igjen stiller Rolands opp og
de gjør mer enn å bare sørge
for husly. De stenger hele
produksjonen en dag for å
vaske ned hallen og gjør den
om til en arena som passer
NLF perfekt.
0
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Med god plass til samarbeidspartnere og
alle lastebilmerkene på plass blir rammen
god når over 150 mennesker som lever av
lastebilen møtes.
Møtet hos Rolands er mest hygge –
men også noe fag. Statens vegvesen kikket inn i krystallkulen og fortalte hvordan
de ser for seg fremtiden. De ønsket også
et enda mer aktivt samarbeid med NLF.
På talerstolen stod også NLF-advokat
Robert Aksnes som holdt et inspirerende

foredrag om juss i næringen – mens Rita
Birkeland understreket viktigheten av at
lastebileierne også tar med utgifter til
bompenger i oppgjørene de sender ut. –
Det er viktig at vi tar oss betalt for bompenger, og spesielt viktig er det nå som
satsene øker så dramatisk, sa Birkeland.

Æres skal som kjent de som æres bør,
og denne gangen blie MBT i Mandal
hedret for sine 70 år som medlem. Magne Øyvind Austenaa fikk også heder som
den spreke 70-åringen han er.
Igjen retter vi en stort takk til Rolands,
til medlemmene og til de som tok turen.

Fin tradisjon for julemøte i Agder
Det har «alltid» vært
arrangert julemøte i
Aust-Agder, og i år var
hele Agder invitert etter
sammenslåingen.

Dag Nordvik fra NLFs hovedkontor
var årets trekkplaster, og han skuffet
ikke med sitt glimrende innlegg der
har fortalte om alle de tekniske spørsmålene NLF arbeider med inn mot
Vegdirektoratet.
På møtet samlet lastebileierne i Agder inn 12 900 kroner til Norsk Luftambulanse. Det var stor giverglede på
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møtet og vi takker alle! Luftambulansen er en tjeneste som er viktig for
tryggheten i vår hverdag.
I tillegg fikk Knut Sinnes sin velfortjente markering av sitt 40-årsjubileum. Kroverten hadde til slutt en
nydelig juletallerken til deltakerne.

Årsmøte 2018 på
Lindesnes Havhotell

Passer godt på «godbilen»
Roar Josephsen har jobbet i samme bedrift
siden den ble startet i 1971. Fortsatt passer
han godt på den gamle Volvoen, som han har
beholdt. Bilen er en 1964 modell som ble
hentet hjem i fra Sverige i 1970 - og bilen er
like fin i dag.

Sett av helgen den 17. mars for NLFs
årsmøte på Lindesnes Havhotell. Vi lover
et spennende opplegg i hele helgen og
kan friste med gode foredrag, ledsagerturer, minimesse og gode sosiale samlingspunkter. En formell invitasjon kommer.

LEKKER: Roar Josephsen foran Volvoen
han passer så godt på.

Vi gratulerer

God Jul

Fylkesleder Herman Berg og forbundsleder
Tore Velten delte ut merker til 25-årsjubilant Rolf Bøe, mens May Britt Nilsen,
Knut Vikingstad, Sven O. Vetrhus og
Herman Berg ble hedret med 10-årsmerket
på arrangementet vi nylig hadde
hos Vegvesenet i Haugesund.
Vi gratulerer!

God jul til alle
medlemmer og
samarbeidspartnere
Rita Birkeland, Herman Berg
og Reidar Retterholt

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

•
•
•
•

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

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

Air1® er et registrert varemerke som tilhører Yara International ASA. AdBlue® er et registrert varemerke som tilhører VDA (Verband der Automobileindustrie e.V)
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Region 5 Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Venner på veien
Haugland barneskole
(Ytre Arna) utenfor
Bergen

Rivenes AS har anlegget sitt kun et steinkast fra Haugland barneskole. I oktober
inviterte de skolens elever på bedriftsbesøk med omvisning på anlegget og en
presentasjon av Venner på veien. Det ble
servert boller og brus. Over to dager fikk
forskjellige klassetrinn en innføring i
blindsoner, hvordan de skulle opptre i
trafikken og hvorfor refleks er så viktig.
Selvfølgelig fikk alle elevene sitte i en lastebil der de med selvsyn fikk oppleve hva
en sjåfør ser og ikke ser fra førerstolen.
Både bedrift og elever satte pris på besøkene.

Venner på veien på Nordfjordeid skule i Nordfjordeid
Den 17. november gjennomførte vi Venner på veien på Nordfjordeid skule. 47 elever
fra 2. klasse fikk høre om lastebilen og lærte seg viktigheten av å bruke fortau, fotgjengeroverganger og refleks. Naustdal Transport AS og Nygårds Transport AS stilte med
hver sin lastebil.

Venner på veien på
Stårheim skule i
Nordfjordeid
Venner på veien ble gjennomført på Stårheim Skule fredag 24. november. Her
fikk 23 elever fra 1. og 2. skoletrinn en
innføring i hva det vil si å være venner på
veien. Skolen var imponert over NLFs
opplegg.
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STÅLTANK

Venner på veien på Olden skule i Stryn
I oktober var Venner på veien på Loen skule. Her fikk 20 elever høre
om blindsoner, bruk av refleks og hvor viktig det er å vente til bilene
har stoppet helt opp før en går over veien. Alle elevene syntes det var
stas å få sitte i førerstolen på en stor lastebil.

Nordisk Vegforum
Nordisk Vegforum arrangerte seminar om bytransport og byutvikling i
endring den 1.-2. november. Arrangementet fant sted i Bergen. En
rød tråd gjennom hele seminaret var grønn mobilitet og reduserte
utslipp. For byene blir et godt kollektivtilbud sammen med bedre
tilrettelegging for gående og syklende viktig i tiden som kommer.
Byene skal ikke vokse utover lenger. Nå er det «fortetning» som
gjelder. Det betyr at arealkrevende industri og næringsvirksomhet
skal flyttes ut fra byområder for å gi plass til boliger. Og med boliger
menes høyblokker med få eller ingen parkeringsplasser for biler. I
fremtiden skal byenes innbyggere sykle, gå eller ta offentlig
kollektivtransport. Varetransporten vil få strengere utslippskrav.
Teknologiene med autonome biler er i rask utvikling. Dette vil tvinge
oss til å tenke nye løsninger, spesielt i og rundt de største byene i
landet.

Bergen Næringsråd
Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i Bergensregionen med over 3000 medlemsbedrifter, og skal som Norges
Lastebileier-Forbund bidra til gode vekstvilkår for næringslivet. For å
oppnå dette består Bergen Næringsråd bl.a av ressursgrupper som
skal jobbe innen sitt spesialområde. En av disse er ressursgruppen
transport. Inntil nylig bestod denne av representanter som med ett
unntak kom fra kollektivbransjen. NLF Hordaland er medlem og tok
dette med ledelsen i Bergen Næringsråd. I november ble derfor NLF
Hordalands med i ressursgruppen med en representant. På den
måten vil NLFs interesser bli godt ivaretatt.

• Loggføring av forbruk
• Fjernpeiling av nivå

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no

NLF-MAGASINET 2017 • NR 8

57

Region 6 Trøndelag

Hem att
tel jul

Vi har lenge ventet på snøen,
til glede for noen og til
bekymring for andre. Vinterføret byr på utfordringer, så
her må man bruke fornuften
for å komme trygt frem.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Mange frustrerte sjåfører har meldt fra
om manglende tiltak på vegene. Det kan
virke som om man holder igjen for å slippe kostnadene med å sikre en trygg vinterveg. Dette er dårlig samfunnsøkonomi
og elendig trafikksikkerhet. Det er på tide
at aktørene ser sin oppgave i et helhetlig
perspektiv. Allerede er vi dessverre vitne
til noen stygge ulykker, også med tragisk
utgang. Ingen last er viktigere enn hensynet til liv og helse. Husk at alle skal
hem att tel jul.

Julemøte i Trondhjems
Vognmandsforening
Den 24. november var det duket for det
tradisjonelle julemøtet i Trondhjems
Vognmandsforening. I den forbindelse ble
det avholdt styremøte hos NLF Trøndelag.
Etter styremøtet deltok styret på julemøtet.
Hele 75 vognmenn møttes for faglig og
sosialt påfyll. Som landets eldste
vognmandsforening, stiftet 5. januar 1888,
har man lange tradisjoner å ivareta. Det er
lenge siden man diskuterte foreningens
dødlade og hesteforsikringskasse, men
temaene er ikke veldig ulike i dag. Derfor
var det naturlig at Jahn Winge fra Uni
Assuranse/If var en av foreleserne. De
øvrige foreleserne var fra Bekken og Strøm
AS, Gummiservice AS og Norsk Scania.
Etter den faglige delen var det duket for
Royal Gardens smakfulle julebord.
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Venner på veien
Den 25. oktober besøkte vi 2. klasse
ved Solbakken skole. Solbakken skole er
en 1.-7.-trinns barneskole som ligger i
naturskjønne omgivelser på Jonsvatnet.
Skolen har i dag ca 115 elever. Solbakken
skole har siden 1866 vært barneskolen for
det nordlige Jonsvannsområdet. Det var
heller ingen tvil om at vi var kommet til
en syngende skole. Her ble det også sunget og danset til tonene av Marcus og
Martinus. Heidi Fossen som kjører for
Kulseth AS stilte med bil, noe som virkelig slo an blant ungene. Det var i hvert fall
en kar med navn Lukas som var veldig
stolt over at mora hans er lastebilsjåfør.
Alle var enige om at ingen voksne får gå
ut uten refleks.
Den 23. november besøkte vi Børsa

STILTE BIL: Heidi Fossen stilte med bil fra
Kulseth Transport. Elevene ved Solbakken
skole storkoste seg bak rattet.

skole som er en 1.-7.-trinns barneskole
som ligger i Skaun kommune, nærmere
bestemt i Børsa sentrum. Skolen som sto
ferdig i 2015, er moderne og trivelig. Nå
er tiden kommet for å bygge en ny
ungdomsskole og den skal ligge på nabotomta til barneskolen. Det er Veidekke
AS som har fått oppdraget med å bygge
denne. Prosjektet vil pågå i 2,5 år, noe
som vil påvirke hverdagen for store og
små i Børsa sentrum. Lastebiler og anleggsmaskiner vil prege trafikkbildet og
det blir ekstra krevende med tanke på
sikkerheten i området rundt skolen. Derfor gjennomførte vi en sikkerhetsdag med
søkelys på blindsoner for alle elevene på
skolen. Totalt 254 elever gjennomgikk
vårt opplegg.

Logistikk for fremtiden
Fremtidens ledere innenfor logistikk
inviterte til seminar den 26. oktober.
Logitas, linjeforeningen for Logistikkingeniører ved NTNU, står som arrangør av
disse årlige seminarene. Denne gangen
satte man søkelys på hvordan automatisering vil påvirke samhandling og
muliggjøre nye forretningsmodeller sett i
perspektiv av logistikk og vareflyt. Den
INTERESSANT: Styret i Logitas har virkelig jobbet godt for
teknologiste utviklingen går raskere og
å sette sammen et godt og variert program for
raskere, noe som stiller høye krav til
konferansen.
planlegging og koordinering i årene
fremover. Det blir mer og mer viktig med
omstillingskompetanse og ikke minst vilje til omstilling. Da er det godt å se at studentene ønsker
å utfordre oss på dette. Det er kanskje på tide at vi rekrutterer folk med slik kompetanse til våre
bedrifter. En ting er i hvert fall sikkert, vi vil møte dem i forhandlinger, og de er gode.
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Telefon 02242

Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Regionsmøte i Oslo
Sin vane tro, avholdt Region
7 sitt Regionstyremøte i
november. Dette møtet ble
avvholdt i Oslo, hvor NLFs
hovedkontor var tilholdsted.
Det var Finnmark fylkesstyre som sto
som arrangør, og Oslo ble valgt som destinasjon av praktiske og økonomiske
årsaker.
Sakslisten var naturlig nok lang, da
dette møtet avholdes kun en gang pr år.
Søkelyset var på den strategiprosessen
som foregår internt i NLF. Fra Region 7
har vi Odd Hugo Pedersen med i arbeidsgruppen og Rune Holmen sitter i referansegruppen. Styret i regionen ble involvert
i prosessen og gjennomgikk deler av analysen.
Geir A. Mo, administrerende direktør

i NLF hadde et innlegg hvor han synliggjorde de arbeidsområdene som ledelsen
jobber med.
Den kommende endringen i fylkesstrukturen ble også debattert, her ble det

besluttet at administrasjonen, sammen
med de tillitsvalgte skal fremlegge vurderinger rundt de ulike alternative løsninger.

Vervekampanjen
NLFs gjennomslagskraft er avhengig av ressurser – økonomiske ressurser. Det
er av avgjørende betydning at de aller fleste av de som driver godstransport på
vei, bidrar slik at det finnes driftsgrunnlag for vår næring, også i fremtiden. –
vi må mobilisere slik at «gratispassasjerene» også bidrar!
Vi har startet vervekampanjen, og samtlige som har transportløyve har fått
tilsendt et spesialnummer av NLF-magasinet. Disse transportbedriftene blir i
tillegg kontaktet pr telefon – med en klar målsetning om å få disse som nye
NLF-medlemmer.
Det er mange av våre potensielle medlemmer som fokuserer på medlemsfordelene i NLF. Dette er forståelig, spesielt for de små og mellomstore
aktørene. Det er mange som har rabattavtaler både på drivstoff og på forsikring – slik at gevinsten blir ikke alltid like åpenbar.
Det er derimot helt andre argumenter som taler for medlemskap i NLF.
NLF er den eneste organisasjonen som arbeider for at norsk lastebilnæring
skal ha rammebetingelser og konkurranseforhold som gjør oss i stand til å stå
imot det presset som kommer fra utlandet.
Oppfordringen til dere som allerede er med på å trygge bransjens fremtid
– få med dere de som ikke har forstått betydningen av medlemskap i NLF.
Sammen blir vi enda sterkere!
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Venner på veien –
Vestre Jakobselv

Blindsoner, refleks og adferd i trafikken ble nøye
gjennomgått da NLF besøkte skolen i Vestre
Jakobselv. Barna deltok både i lastebilen, i lek og
under refleksdemonstrasjon. Dette trafikksikkerhetsopplegget har vært gjennomført i flere år og
det viser seg at barnas kunnskap etter «lastebildagen» er svært gode. Vi retter en stor takk til våre
medlemmer som stiller med lastebil og sjåfør. I
Vestre Jakobselv var det Ørjan Harila som stilte
med bil fra fylkeslederen i Finnmark – Yngve B.
Harila AS

Vintervedlikehold
i fokus
En av våre største utfordringer – rent driftsmessig,
er fremkommelighet og
trafikksikkerhet.

Dette er årsaken til NLFs søkelys på vintervedlikehold. I januar i år hadde region
7 et meget godt møte med Statens vegvesen på regionledernivå. Her ble det spesielt fokusert på strekningen mellom
Tromsø og Lofoten.
Her er det mange roder med svært ulik
kvalitet på vintervedlikeholdet. I etterkant av møtet har medlemmene registrert

Årsmøte 2018
Årsmøtene i region 7 avholdes
på danskebåten den 9. – 11.
mars 2018.

en merkbar forbedring. Dette vitner om
at en god dialog bringer frem gode løsninger. Det har til nå i vinter vært begrenset med nedbør i form av snø, men
det har allerede vært problemer på flere
veistrekninger. Regionstyret tar sikte på
nytt møte med Statens vegvesen rett etter
årsskiftet hvor vi kommer til å videreføre
prosessen med vinterdriften.
De fleste av våre medlemmer som opplever ufremkommelige veier og farlige
kjøreforhold bruker å melde dette til Veitrafikksentralen (175). Vi i administrasjonen ønsker i tillegg at dere sender oss
bilder ol. slik at vi kan følge opp sakene
fra vår side.

Det vil bli sendt ut invitasjoner
til samtlige medlemmer i
regionen, og vi ber dere være
oppmerksomme på påmeldingsfristen.
Det er mulig for samtlige
medlemmer å være med på
turen og iht. vedtektene kan
disse delta under årsmøtet,
under forutsetning av godkjenning.

Kjemico leverer høytrykksutstyr og
kjemi i høy kvalitet til riktig pris

Plum håndhygiene og førstehjelp
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

K jemico er en stolt samarbeidspartner til N L F og kan tilby alle medlemmer gode
priser på kjemi og utstyr

Tlf. 901 56 200

post@kjemico.no
www.kjemico.no

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER
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Jubilanter:

62

50
19.12

Jan Roar Fjeld, 2008 Fjerdingby

50
19.12

Willy Solbjørg, 4460 Moi

50
22.12

Espen Graarud, 1655 Sellebakk

65
13.12

Per Gunnar Taraldsøy, 5593 Skånevik

65
19.12

Bjørn Johan Fallet, 2150 Årnes
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I år er det ti år siden Jan Roar Fjeld startet for seg selv. Men tungbil har han kjørt siden
1993. Hans Scania R580 tippbil går på anlegg og han kjører fast for Agro Anlegg AS.
Fjeld er varamedlem i NLF Lillestrøm og Omegn. På fritiden liker han å fiske og å
være på hytta.

Willy Solbjørg har en lang sjåførkarriere. Han begynte å kjøre på pappas fang i
seksårsalderen, og siden har det dreid seg om biler og Scania. Det har alltid også dreid
seg om tipp og om kran. Selv om en av de tre bilene også går med container. I åtte år
har han sittet i fylkesstyret til NLF i Vest-Agder. På fritiden dreier livet seg også om
lastebiler – og om reiser.

Lastebil. Lakk og lys. Espen Graarud er lastebilentusiast og merket er Scania. Han har
kjørt siden han ble 18 – og også noe før det. Totalt har han 15 biler, som frakter alt som
er tungt og langt. Graarud er også aktiv i NLF.

Når du i 1974 møtte «Njordekspressen» på veien mellom Haugesund og Oslo var sjansen
stor for at Per Gunnar Taraldsøy satt bak rattet. Det gjorde han frem til 1977 da han kjøpte
tippbil og begynte med asfalt- og lokalkjøring. I dag har firmaet ni lastebiler, drosje og
turvogn. Selv kjører han mest skolebussen og drosje, mens sønnen har tatt over driften av
lastebilene. Men det betyr ikke at interessen er borte. For veteranbiler er han glad i – og
siste tilskuddet er en Scania 110 fra 1971.

Sommeren 1973 begynte Bjørn Johan Fallet sin sjåførgjerning med tankbil. Frem til 1980
kjørte han bitumen om somrene og fyringsolje om vintrene. I perioden fra 1981 til 2004
kjørte han korn for Årnes Kornsilo og Mølle. Siden den gang har han kjørt driftsmidler for
Felleskjøpet med egen bil. Når han har fri trives han godt på skiturer og på hytta.

70
27.12

Magnar Stene, 8680 Trofors

75
30.12

Rein Braathen, 3970 Langesund

Stene begynte med brøyting og anleggskjøring i 1973, og hans tre biler gjør samme
jobben den dag i dag. Han har vært aktiv i NLF tidligere, men nå bruker han all sin tid
i luften som flyinstruktør på mikrofly.

Startet å kjøre 1961, kjørt tippbil, brøyting og langtransport før han begynte med kranbil
i 1986. I 2015 avviklet han bedriften og valgte å bli pensjonist etter 54 år som aktiv
sjåfør. Han har vært aktiv i NLF Telemark. Som pensjonist er han altmuligmann for
barn og barnebarn, ellers koser han seg på hytta med kona og familien.

Fødselsdager i januar
85 år

12. Tor Gabrielsen, 9103Kvaløya

50 år

30. Bjarne Borge, 3269 Larvik

13. Geirulf Aandal, 6444 Farstad

03. Rune Hoff, 1878 Hærland

15. Tom Emilsen, 2074 Eidsvoll Verk

10. Helge Skage, 5258 Blomsterdalen

18. Torkild Øveren, 3533 Tyristrand

23. Hallvard Schjetne, 7031 Trondheim

11. Lars Fredrik Mieinen, 1850 Mysen

22. Arild Haugen, 1636 Gamle Fredrikstad

30. John Hvål, 3646 Hvittingfoss

13. Toini Kristiansen Olsen, 2211 Kongsvinger

25. Hallgeir Fosseng, 7168 Lysøysundet

15. Jan Ove Kristiansen, 2280 Gjesåsen

25. Gunnar Hartmann, 2240 Magnor

19. Knut Arne Augdal, 7072 Heimdal

27. Øyvind Hansen, 3412 Lierstranda

25. Tor Odd Rasmussen, 9845 Tana

27. Bård Solberg , 1407 Vinterbro

30. Gunnar Aarli, 4637 Kristiansand S

30. Harald Gunnesmo, 7393 Rennebu

30. Stein Brendemoen, 2642 Kvam

30. Harald Ulven, 7820 Spillum

31. Odd Ingar Wiik, 2020 Skedsmokorset

80 år

75 år
08. Åge Meisler, 7670 Inderøy
15. Steinar J. Kasbo, 1764 Halden
27. Arne Jørgensen, 4515 Mandal

70 år
09. Einar Bråthen, 3185 Skoppum
15. Sverre Ragnar Farmen , 1488 Hakadal
15. Ingar Gustavsen, 9711 Lakselv
23. Reidar Karlsen, 9593 Breivikbotn
30. Kjell-Erik Føreland, 4635 Kristiansand S

65 år
03. Roger Vartdal, 6170 Vartdal
07. Nils Oddvar Haugen, 2973 Ryfoss
08. Roy Landberg, 3538 Sollihøgda
10. Sigvald Tjønneland, 6812 Førde
11. Arvid Karlsen, 9020 Tromsdalen

60 år
19. Anne Lise Øverland, 3660 Rjukan
21. Jan Oskar Bernhoft, 6783 Stryn
31. Roy Willy Myhre, 2301 Hamar

55 år
13. Morten Søhus, 3647 Hvittingfoss
16. Glenn Morten Hestetun, 6885 Årdalstangen
27. Olav Kristian Aasheim, 2485 Rendalen
30. Lars Nicolaysen, 1715 Yven
30. Hans Jarle Rekdal, 6013 Ålesund
31. Egil Kalsaas, 4330 Ålgård
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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 Møre og Romsdal
Dagrunn Krakeli
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 90 53 93 87
E-post: more@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

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

Region 6: Sverre Fordal

97 03 87 02

FAGGRUPPE VAREBIL

E-post

Mobil

Ledes av
Øyvind Lilleby

ol@lastebil.no

90 54 33 10

Fagansvarlig
Dag Nordvik

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

Navn

E-post

Mobil

Østfold

Steinar Enderød
Ole Johnny Sørensen
Freddy Aasheim
Jon Brødremoen

steinar@enderod.no
olanso@online.no
freddy.aasheim@hotmail.com
jon.brodremoen@online.no

91 73 01 42
90 82 01 00
93 89 31 93
98 21 49 70

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

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

Rogaland

Endre Krakk
Harald Reinertsen

krakk@online.no
har-rei@online.no

48 12 48 60
91 18 76 24

Hordaland

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Mai Grete Skjelsvold

hedopp@lastebil.no
arntrond@online.no
tore@tamnestransport.no
mai.grete@hotmail.com

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

Arne Steinar Indrebø
Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

arnesteinar.indrebo@mesta.no
knut.ovrebotten@live.com
andreas.skrede@transferd.no

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

Oppland

Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Åge Widme

aspelundjon@gmail.com
angro53@hotmail.com
odd.haakenstad@gmail.com
Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.no
post@widme-transport.no

95 22 22 40
90 56 41 84
90 61 88 15
91 79 28 38
91 88 05 00

Møre og
Romsdal

Buskerud

Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen
Per Arne Yri

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

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

Terje Alnes
Kjell Brandal
Nils Ivar Heggem
Gunnstein Hoem
Rune Rasmussen
Odd Inge Tøsse

terje@heggem.no
kjell.brandal@tussa.com
nils.ivar@heggem.no
gunnshoe@online.no
rra@fritzoeengros.no
sv-ktoe@online.no

91 16 67 40
90 10 29 29
90 66 30 40
94 17 10 65
47 70 72 20
90 12 70 65

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
Jon 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

Robert Birkeland
Ellef Steller

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

91 87 91 00
41 50 72 00

Karstein Larem
Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

ka-lare@frisurf.no
kjsolb2@frisurf.no
f-karol@online.no
njojako@online.no

95 12 24 85
90 72 63 35
91 54 28 05
41 55 03 23

Troms

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann 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 50 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

Aust-Agder

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Psykologvakten

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

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

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

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

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse:
Telefon:

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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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

TUSEN TAKK
for tilliten!

Vi er både stolte og glade for at NLF har valgt oss som
sin samarbeidspartner de neste sju årene. NLF og If har
samarbeidet siden 1974, og sammen har vi utviklet en unik
og markedsledende totalpakke for norske transportbedrifter.
Vi skal nå sikre videreutvikling av riktige produkter for
bransjen og møte fremtidens utfordringer på en optimal
måte sammen med NLF.
Vårt felles fokus vil være på et langsiktig, åpent og nært
samarbeid. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Sammen for tryggere transport
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