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NLF gratulerer regjeringen med fornyet tillit og ny politisk plattform.
Jeløya-erklæringen vil sannsynligvis sikre den utvidede regjeringens
Et annet område
eksistens frem til valget i 2021. Trass i ny politisk plattform blir hverer å forfølge de som
bryter forbudet mot
dagen tøff for en regjering som ikke har flertall i Stortinget, men som
å ta ukehvil i bilen.
må søke samarbeid med de ulike oposisjonspartiene. Det kan bli slitDanskene har
somt og vanskelig.
varslet
en tøffere
Ett område der det ikke behøver å bli så vanskelig er på transport.
linje– nordmennene
Som NLF har dokumentert gjennom valgkampen, og i mange møter
henger foreløpig
etterpå, er det stor enighet om både prinsipper (like vilkår) og tiltak
etter.
(nei til liberalisering, mer samordning mellom etatene, tøffere sanksjoner for de useriøse og større ansvar for transportkjøper). Det
burde således være lett for regjeringen å vinne frem.
Vi er derfor litt forundret over at tiltakene ikke er beskrevet enda klarere i plattformen. Det er
mye bruk av ordet vurdere også for vår sektor. Det skal vurderes økt bruk av gebyr som reaksjon
ved mindre alvorlige overtredelser av regelverk. Det skal vurderes tiltak for å hindre at førere av
kjøretøy unnlater å stoppe for kontroll av Statens vegvesen. Dette er to viktige tiltak som det ikke
burde vært behov for å vurdere, men heller gjennomføre umiddelbart. Ingen kostnader – kun
inntekter for staten innkrevd på en mer effektiv måte – samt at useriøse aktører får det tøffere.
I samme slengen kan de gebyrlegge overlast for varebiler. I dag kan de kjøre med inntil
30 prosent overlast uten at det koster dem en krone. Å jukse med AdBlue-systemet medfører en
skarve mangellapp. Her er det rom for noen kjappe effektive vedtak som ville betydd mye. Et
annet område er å forfølge de som bryter forbudet mot å ta ukehvil i bilen. Danskene har varslet
en tøffere linje– nordmennene henger foreløpig etter, men et NLF-forslag om å innføre parkeringsbegrensning på hvileplassene ble tatt godt imot på Transportkonferansen. La oss håpe på
rask gjennomføring!
Og det er det som er poenget: gjennomføring. NLF har solid politisk gjennomslag hos de
fleste politiske partier. Og hos regjeringen. Men vi, og næringen, er utålmodige fordi ting går
tregt. Selv med det som i den store sammenhengen burde være enkle, små og ukontroversielle
grep som ingen er motstandere av.
For en transportnæring som blør, og som står foran en enda tøffere konkurranse, vil grepene
bidra til mer rettferdig konkurranse og færre useriøse og kriminelle aktører på veiene. Det vil
ikke minst trafikksikkerheten nyte svært godt av.
Ketil Solvik-Olsen er en usedvanlig dyktig og populær samferdselsminister som nyter stor respekt i vår næring. Men vi, og norsk transportnæring, er utålmodige i vårt ønske om å få på plass
tiltak som virker i kampen for å opprettholde næringens konkurranseevne. Et rimelig krav er
derfor at de fire tiltakene som her er beskrevet blir gjennomført umiddelbart. Det er ingen grunn
til flere utredninger eller mer vurdering.
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Samme ytelse.
Lavere utslipp.
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SAMME YTELSE SOM DIESEL.
Vår nye gassdrevne Volvo FH LNG og FM LNG har samme ytelse og kjøredynamikk som
dieselbilene du kjenner fra før. Men med et CO2 fotavtrykk som er opp til 100% lavere*.

GAS-POWERED TRUCKS
Annonse_LNG_oppslag_TransportMagasinet_8_2017.indd 1
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Bra for din lønnsomhet og bra for miljøet.

*Utslipp kan reduseres med opptil 100% dersom bilen drives av biogass og HVO-diesel, målt fra “kilde til hjul”.

years ofLes mer på: www.volvotrucks.noyears of
innovation
innovation
1928-2018
1928-2018

Volvo Trucks. Driving Progress

17.01.2018 12:56:56

AKTUELT & SMÅSTOFF

Nå går Mercedes
egne veier

SAMMENSATT: Fremfor å konstruere en ny lastebil fra bunnen av har Thor satt
sammen biler av deler som er tilgjengelige i dag. Rammen komme blant annet fra
Navistar. Dermed er det raskt å sette bilen i produksjon. (Foto: Thor)

Thor utfordrer Tesla
Start-upen Thor Trucks i Los Angeles i USA har bare 17 ansatte. Men de
har store ambisjoner. ET-One heter den første lastebilen fra selskapet
og den skal være på veien i 2019. Dermed ser nok en elektrisk lastebil
dagens lys i USA.
Bak Thor Trucks står Dakota Semler. Han er overbevist om at
fremtiden for lastebiler er elektrisk – og den første bilen fra selskapet
får navnet ET-One.
Grunnstammen i bilen er en amerikansk Navistar, men alt som har
med konvensjonell drift å gjøre er fjernet og bilen er elektrifisert. I
motsetning til både Tesla og Nikola, som i stor grad har utviklet
lastebilene fra bunn, roter Thor rundt i verdens delebinge og lager en
lastebil basert på eksisterende teknikk.
Det er ikke sikkert det er noen dum strategi, for det lille teamet lover
biler på veien allerede i 2019. Like brutale ytelser som Tesla kan de ikke
skilte med. Foreløpig opplyser Thor til NLF at motorutvalget vil strekke
seg fra 300 til rundt 700 hestekrefter alt etter konfigurasjon, mens
maksimalt dreiemoment vil ligge på opp mot 6400 newtonmeter.
Rekkevidden oppgir de til 300 miles, eller rundt 480 kilometer, med 40
tonn. Å lade bilen skal ta rundt 90 minutter.
- Vårt mål er å få flere elektriske lastebiler ut på veiene. ET-One er en
trekkvogn for lange avstander, men vi ser også for oss at vil kommer til
å lansere biler for distribusjonskjøring og for bruk på kortere ruter,
skriver Thor i en e-post til NLF.

SKJERMER: Som i Tesla satser også Thor på store skjermer i sin elektriske lastebil
(Foto: Thor)
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Forholdet mellom de
tidligere Sprinter-kameratene, Volkswagen og
Mercedes, endte med
skilsmisse. Volkswagen
har allerede funnet ny
partner i MAN, mens
Mercedes har måttet stå
DATAANIMERT: Slik ser skissene av den
alene. Det har merket
nye Mercedes Sprinter ut. (Foto: Jan Harry
selvsagt muskler til
Svendsen)
– samtidig som det har
gitt dem friheten til å
utvikle en bil som er helt i tråd med hvordan de selv vil ha
den. Nøkkelord er The Internet of Things, kommektivitet og
tilgjengelighet. Så oppkoblet skal Mercedes sin nye Sprinter
være at Mercedes samler det under et eget merkenavn.
Mercedes PRO blir en hub der alle digitale tjenester skal
samles.
Enn så lenge er Mercedes hemmelighetsfulle rundt
detaljene på den nye store varebilen. Men det vi vet er at den
kommer med både forhjuls-, firehjuls- og bakhjulsdrift. Den
skal leveres i fire ulike lengder og i ulike høyder. Gulvet i
Sprinter med forhjulsdrift blir 80 millimeter lavere enn i
Sprinter med bakhjulsdrift eller med firehjulsdrift - og bilen
kommer med manuell eller automatisk girkasse.
Utover det vet vi fint lite om teknologien – med unntak av
eSprinter. For der er Mercedes mer åpne. Den får samme
drivlinje som i eVito, mulighet for hurtiglading og en
rekkevidde på mellom 150 og 200 kilometer.
Også vet vi hvordan interiøret blir. I alt fire ulike design
blir tilgjengelig alt etter om man vil ha en grunnutrustet
eller en toppmodell av Spinter.

TOPPMODELLEN: Sprinter med alt utstyr får blant annet pianolakk på den
midtre seksjonen av dashbordet og helt nye seter med lengdejustering av
sitteputen. Nøkkelfri adgang og start blir standard på alle utgavene. (Foto:
Jan Harry Svendsen)

ASKO: har bestilt 10 elektriske
lastebiler fra amerikanske Tesla. Nylig
åpnet selskapet for at også kunder i
Europa kan bestille bilene.
(Foto: Tesla/Asko)

Asko har bestilt 10 Tesla
Matvaregrossisten Asko har lagt inn bestilling på 10 Tesla lastebiler.
Målsetningen er å være en spydspiss i det grønne skiftet.
Asko var de første i Norge til å ta i bruk en elektrisk lastebil og har
lenge profilert seg høyt gjennom sine ulike miljøgrep. Nå legger selskapet ytterligere vekt bak satsningen ved bestillingen av ti Tesla lastebiler.
– Vi tror fremtiden for transport av varer blir med elektriske og med
hydrogendrevne lastebiler, hvor helelektriske biler blir brukt på korte og

Dagbøter innført
Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har sett seg lei på
registrerte biler uten gyldig forsikring og innfører dagsbøter
på 150 kroner om dagen for de som ikke har alt i orden – og
ordningen gjelder også for lastebiler som står påskiltet uten
gyldig forsikring.
- Skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy fører til
betydelige utgifter for forsikringsselskapene som dekker dette
via Trafikkforsikringsforeniningen. Disse kostnadene blir igjen
veltet over på lovlydige forsikringstakere, skriver TFF i en
pressemelding.
Omlag tre prosent, eller rundt 100 000 biler, i Norge står i
dag på skilt uten gyldig forsikring.
Ifølge loven skal kjøretøy som har skiltene på, eller har
status som påregistrerte, være forsikret. Det gjelder også selv
om kjøretøyet ikke er i bruk eller ikke er i kjørbar stand, noe
som gjelder mange veteranlastebiler.
Du kan selv sjekke statusen på ditt kjøretøy ved å gå inn på
Trafikkforsikringsforeningens nettsider. Ordningen med
dagbøter innføres fra den 1. mars i år.

mellomlange distanser med gode lademuligheter, skriver selskapet i en
pressemelding.
De mener at bilene fra Tesla vil innfri kravene både når det gjelder rekkevidde, lastekapasitet og i tillegg levere med hensyn til driftskostnader.
- Fortsatt gjenstår det en del ubesvarte spørsmål, men vi ønsker å
være tidlig ute, skriver Asko i pressemeldingen - hvor de også understreker at bestillingen er gjort betinget. Det betyr at lastebilene fra Tesla
må innfri kravene som stilles til effektiv og driftssikker bruk.

Positive til alkolås
Nylig la Regjeringen frem et lovforslag som tilrettelegger for et
påbud om installering av alkolås i alle kjøretøyer som benyttes til
persontransport mot vederlag på vei. Nå kan ordningen utvides til også
å gjelde andre kjøretøyer som drosjer og lastebiler.
- NLF er veldig enige i intensjonene rundt et slikt regelverk, også på
lastebiler, men vi ønsker oss aller helst en ordning som i tillegg til
promille også omfatter andre former for rus, sier direktør Geir A. Mo i
NLF. Han er også bekymret om vi her hjemme innfører særregler for
lastebiltransporten.
– Skal dette innføres er det viktig at man har et felles europeisk
regelverk, sier han. Når et eventuelt påbud er på plass er ikke klart.
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Transportkonferansen 2018:
Samferdselsministeren, vegdirektøren, Nye veier-direktøren, toppolitikere, næringslivsgiganter og direktørene
fra de fire største lastebilprodusentene: Alle var samlet på
NLFs Transportkonferanse der vi og bransjen diskuterte
fremtidens utfordringer for næringen.

Topptung
transportkonferanse
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no | JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

GODT OPPMØTE: Nesten 200 var til stede på NLFs Transportkonferanse

– Mange av problemstillingene dere tar Fokuserte på rekruttering
opp er ting vi holder på å ta tak i. Jeg Men før Solvik-Olsen fikk ordet innledet
setter stor pris på den gode kontakten vi NLFs direktør, Geir A. Mo Transportkonhar hatt de siste fire årene, og jeg
feransen. I sin innledning satte han
synes virkelig vi har fått til
spesielt søkelys på rekruttering
mye bra sammen, fortalte
og på sjåførmangelen.
samferdselsminister
– Bare i medlemsKetil Solvik-Olsen da
bedriftene mangler vi
– Det å være i denne
han holdt sitt innrundt 1000 sjåfører. I
forsamlingen er noe av det
legg under NLFs
tillegg opplever vi at
Transportkonferanjeg liker aller best. Jeg opplever en
man nå skal kutte i
se fredag.
overføringene
til
ærlighet og ordentlighet som
Han kunne love
landslinjene som allemange andre kunne ta etter.
styrket innsats mot
rede sliter med gamVegdirektør Terje
AdBlue-juks, endringer
melt utstyr. Og om det
Moe Gustavsen
i parkeringsregler ved
ikke er nok, er det også slik
døgnhvileplass for å hindre
at det i statsbudsjettet åpnes
at ukehvil tas i bilene, samt den
for at Lånekassen kan gi støtte til de
mye omtalte forhåndsbetalte bombrik- som vil etterutdanne seg til å bli bussjåfør
ken. Tidsrammene var ikke klare for – men ikke til de som vil bli lastebilsjåfører.
noen av temaene, men han var svært in- Det er vanskelig å forstå, sa Mo i sin innteressert i å få gjort mest mulig i inne- ledning og oppfordret politikerene til å
værende år.
endre vedtaket i revidert budsjett.

10

NLF-MAGASINET 2018 • NR 1

SAMARBEIDSPARTNERE: NLFs samarbeidspartnere var også godt

201

re

ranse

TRIVES: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen trives blant
NLF-erne.

– Vi tar med oss dette videre. Jeg kan
ikke gi et ja eller nei nå, men jeg hører
hva du sier og vi skal gå nærmere inn i
dette, sa leder i Transportkomiteen,
Helge Orten.
Da var Øystein Langholm Hansen fra
Arbeiderpartiet klarere i sitt svar.
– Jeg tror du får flertall for dette, om
ikke fra posisjonen så fra opposisjonen. Jeg
syntes det høres fornuftig ut å endre dette
fordi det er utrolig viktig at man får rekruttert skikkelig. At det skal være en forskjell på buss og last i dette tilfellet er uforståelig, sa Langholm Hansen.

Vegdirektøren på hjemmebane

2018 på Holmen Fjordhotell ved Asker. (Alle foto: Stein Inge Stølen)

representert på konferansen.

TAKKET: Statsråd Ketil Solvik-Olsen er klar for fire
nye år som samferdselsminister. På NLFs Transportkonferanse takket han for gode resultater i perioden
som gikk, og gledet seg til å ta fatt på enda flere av
næringens utfordringer.

– Det å være i denne forsamlingen er noe
av det jeg liker aller best. Jeg opplever en
ærlighet og ordentlighet som mange andre kunne ta etter, fortalte vegdirektør
Terje Moe Gustavsen fra talerstolen under NLFs Transportkonferanse. Han var
lydhør for NLF-medlemmenes innspill
og forslag, og lovet å ta flere av dem med
seg tilbake til kontoret på mandag.
Sammen med Nye veier-direktør Ingrid
Dahl Hovland ble fremtidens samferdselsprosjekter og satsinger drøftet.
– Hittil har vi en besparelse på tyve
prosent på de strekningene vi er inne i. Det
betyr mer vei, sa Hovland.
– Jeg har alltid sagt at jeg gleder meg til
2018, for da kan jeg si at vi neste år åpner
55 kilometer med firefelts motorvei. I dag
har vi 20,2 milliarder kroner i pågående
kontrakter og vi er inne med 21,4 milliarder i pågående konkurranser på E39, sa
Hovland som også lovte at de i større grad
skal se på transportkjøper i anbudsrundene. Og akkurat det er helt i tråd med hva
NLF mener.
NLF-MAGASINET 2018 • NR 1
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Transportkonferansen 2018:

Ønsker snutebilen tilbake
Hvordan skal lastebilprodusentene møte fremtidens stadig strengere krav
til utslipp? Er løsningen å ta
livet av dieselmotoren – og
er det elektrisiteten som skal
redde lastebilen?
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Fra 1975 og frem til i dag har vi redusert
utslippene av CO2 med 40 prosent. Og vi
venter at vi skal kutte utslippene med ytterligere ti prosent i de neste årene. Dieselmotoren blir ikke borte over natta; den vil
fortsette å dominere i mange år fremover.
Slik innledet Waldemar Christensen,
som er administrerende direktør i Volvo,
bolken om miljø og om hvordan produsentene gjør seg klare til å møte stadig strengere krav med hensyn til utslipp.
Han mener løsningene er mange og at
det må tilpasses bilens bruk.
– Nylig lanserte vi biler som går på flytende gass. Med biogass på tanken er kjøreopplevelsen helt lik den vi finner i dagens
biler med dieselmotor, men utslippet er
null. Om vi bruker naturgass kan vi kutte
utslippene med tyve prosent over natta, sa
Christensen.
Ser vi inn i glasskulen er det liten tvil om
at vi står foran en elektrisk revolusjon.
Både MAN og Mercedes-Benz er overbeviste om at nettopp eldrift er løsningen
som vil gjøre varetransporten grønnere.

ENIG: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er enig med direktørene fra de største lastebilimportørene om at de ikke finnes en
enkelt løsning for å redusere utslippene fra tungtransporten. (Foto: Stein Inge Stølen)

– Vi er sikre på at elektrisk drift er løsningen. For kortere distanser vil rene batterielektriske lastebiler være løsningen,
mens hydrogen og brenselsceller vil være
løsningen for langtransporten, sier Per
Ragnar Johansen i Bertel O. Steen som
importerer Mercedes-Benz lastebiler til
Norge.
Men miljø handler om mer enn bare
motorer og drivstoff. Det handler også til
en stor del om optimal utnyttelse av bilene.
Halvtomme lastebiler er ikke bærekraftig.
Løsningen er smarte pakker hvor bil og
gods finner hverandre slik at man oppnår
høyest mulig fyllingsgrad. Og potensialet
er enormt, skal vi tro bransjen. Men det er
også utfordringene.
– Spesielt langtransporten er vanskelig

fordi den er grensekryssende. Derfor kan
vi ikke sitte her i Norge å lage særregler. Vi
må finne frem til felles løsninger slik at
bilen kan fortsette over grensene, sier Frode Neteland i Scania.
For en ting er helt sikkert – det blir ikke
en enkelt løsning, men flere spor.
– Vi vil se et utall løsninger basert på
hvilken type transport det er snakk om.
Dieselmotoren vil sameksistere med elektriske løsninger og hybridløsninger. Også
vil vi se effektiviseringer på mange andre
områder. Blant annet innen aerodynamikk. Vi ønsker oss snutebilen tilbake,
nettopp fordi den er langt mer aerodynamisk enn de lastebilene vi har i dag. Og
mindre luftmotstand, betyr mindre utslipp, sier Christensen.

SNUTEBIL: Waldemar Kristensen ønsker
seg snutebiler tilbake på veien. Bilene har lavere
luftmotstand noe som fører til lavere utslipp.
(Foto: Volvo)
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RT se

ALLTID NÆR DEG
Renault Trucks har et av Norges mest
omfattende og kompetente servicenettverk.
Hele 32 verksteder er alltid klare for deg og
din lastebil, fra Kristiansand i sør til Tromsø
i nord.
Les mer på renault-trucks.no

KAMPANJEPRIS
1 090 000,-

VOLVO TRUCK
CENTER
23 17 66 00

RT serviceannonse A4_norgeskart.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
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Transportkonferansen 2018:

Rekordmange ungdomspolitikere deltok på Transportkonferansen
For andre år på rad ble
ungdomspolitikere invitert
til å delta på Transportkonferansen.
0

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no

Sammenlignet med fjorårets konferanse
var deltagelsen nær doblet! Hele ni unge
politikere valgte å bruke helga på å lære
om EUs mobilitetspakke, Fair Transport
og alt det andre vi hadde på plakaten.
Med seg hjem hadde de økt kunnskap og
forståelse for næringens utfordringer og
behov.
Da årets happening for norsk transportnæring gikk av stabelen på Holmen
Fjordhotell i Asker var alle ungdomspartier invitert til å delta.
– Når vi vet hvor stor vekst vår næring
ligger an til
fram mot 2030
er det avgjørende at også
Ungdomsfremtidens politikere kjenner
politikerne fikk
til hvilke ramen flott dag hos
mevilkår vi
Scania i
trenger for å
sikre en bæreDrammen.
kraftig utvikling. Derfor er
det gledelig at
så mange av dem fant tid til å tilbringe
disse to dagene med oss, forklarer viseadministrerende direktør i NLF Jan-Terje
Mentzoni. Og det var ingen tvil om at de
fikk et godt utbytte av konferansen.
Foruten et tettpakket program på fredag
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STEMNINGEN: i gruppa var god gjennom konferansen, og de håpet på å bli invitert også neste år. Fra venstre: Eirik
Schrøder (AUF), Astrid Willa Hoem (AUF), Daniel Charles Hextall (SU), Linn-Elise Øhn Mehlen (RU), Valentin Hustad
(FpU), Una Pasovic (SU), Rameen Sheikh (RU), Rauand Ismail (Grønn Ungdom), Hulda Holtvedt (Grønn Ungdom).
(Foto: Knut Gravråk)

ASTRID WILLA HOEM: fra AUF stortrivdes bak
lastebilrattet. (Foto: Eirik Schrøder)

der de overvar innledninger fra blant andre
samferdselsministeren, vegdirektør Terje
Moe Gustavsen og direktøren for Nye Veier
Ingrid D. Hovland, fikk de en flott lørdags
formiddag hos Scania Drammen. Selger
Lars-Erik Rodian stilte sporty opp på kort
varsel med både møtelokale, servering og,
ikke minst, en splitter ny tippbil som ungdommen fikk prøve seg bak rattet på. Etter
en quiz der de både fikk testet og tettet
kunnskapen om transportnæringen, var det
satt av rikelig med tid til å sjekke kjøreferdighetene. Ingen hadde erfaring med å kjøre lastebil fra før, så de ble overrasket både av
de store blindsonene og av hvor lite plass
man egentlig har å gå på når to lastebiler
møter hverandre på norske veier.

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
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Transportkonferansen 2018:

Hevder ukehvil-løsning er på plass, t ro
Girteka er en av flere utenlandske aktører som har opparbeidet seg et frynsete rykte når det kommer til brudd på ukehvil-reglene. Da kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen deltok på NLFs Transportkonferanse nylig, innrømmet
han at selskapet har gjort omtrent alle feil som kan gjøres.
0
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Da han ble konfrontert med fortsatte konfrontert med brudd på 45-timersregebrudd på ukehvil-reglene, hevdet han len. NLF kan dokumentere at minst tre
hardnakket at de holder seg innenfor re- andre østeuropeiske transportgiganter
glene. Men NLF sitter på bildemateriale systematisk lar sjåførene bo i lastebilene
som viser aktivitet i helgeparkerte Girte- gjennom helgen.
ka-biler ved Fugleåsen døgnhvileplass.
Girtekas kommunikasjonssjef Kristian Fasiliteter påvirker
Kaas Mortensen ble under Transport- konkurransesituasjonen
konferansen konfrontert med bildemate- Det er liten tvil om at overnatting i førerrialet. Et klart svar på hvordan
hyttene fremfor innlosjering er en
praksisen for overnatting for
av tingene som har latt utensjåfører ansatt i selskapet
landske selskaper operere
faktisk er, ville han
til langt lavere priser
ikke gi.
enn norske aktører.
– Vi har ikke rukket å
– Vi har en løsning
Mortensen er også
omstille hele flåten til denne
på plass, men den er
klar på at fremtidige
praksisen ennå, men vi jobber
ikke optimal. Vi øninvesteringer i overmed å tilby en bedre løsning
sker å videreutvikle
nattingsfasiliteter vil
tilbudet. Nøyaktig
svi.
enn vi har i dag
hvordan løsningen ser
– Vi skal ha gode
Kristian Kaas Mortensen,
kommunikasjonssjef
ut, vil jeg ikke avsløre
sanitære forhold for alle
i Girteka
– for akkurat nå er dette
våre sjåfører uansett hvor
en av tingene som gjør oss
de måtte befinne seg i Norkonkurransedyktige, forteller
ge. Det blir ikke billig for oss,
Mortensen.
men det er ingen vei utenom.
Administrerende direktør i NLF, Geir
Lover gode fasiliteter
A. Mo, synes det er positivt at Girteka nå
hever standarden for arbeidsvilkårene hos
innen seks måneder
Han vedgår samtidig at Girteka er i en sjåførene som kjører i Norge. Samtidig
omstillingsprosess for å tilpasse seg kjen- understreker han at det er mye som står
nelsen i den ferske EU-dommen.
igjen.
– Det er bare en måned siden EU-dom– Det er ingen tvil om at Girteka har
men om ukehvil i lastebilen falt. Vi har hatt en klassereise, fra å være en av verikke rukket å omstille hele flåten til den- stingene innen regelbrudd til å bli en helne praksisen ennå, men vi jobber med å proff aktør. Men de er ikke i mål ennå. Så
tilby en bedre løsning enn vi har i dag.
lenge sjåfører tvinges til å bryte reglene
Til bransjenettstedet Tungt.no lover og ta 45-timershvilen i bilene utgjør de
han at et godt tilbud for alle sjåfører skal også en større trafikksikkerhetsrisiko.
være på plass i løpet av seks måneder. Dette håper jeg Girteka og andre selskaGirteka er på ingen måter alene om å bli per tar på alvor fremover.
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«NOTHING TO SEE HERE»: Kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen mener alle
lovbrudd ligger i fortiden hos Girteka.
(Alle foto: Stein Inge Stølen)

t ross dokumentasjon på det motsatte

VANSKELIG Å BORTFORKLARE: Denne Girteka-lastebilen er en av flere observert ved Fugleåsen døgnhvileplass. Det første
bildet, hvor en tent lampe er synlig i førerhyttens sovedel, er tatt en fredag ettermiddag. Det andre er tatt påfølgende
søndag formiddag. Bilen har ikke vært i bevegelse mellom fotograferingene.

GIRTEKA-SJÅFØR KLAR FOR HELGA: Et annet eksempel viser en Girteka-sjåfør som har med seg alt han trenger for å
overleve i lastebilen i lang tid uten behov for påfyll av mat eller drikke - eller ekstern overnatting.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 1
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Transportkonferansen 2018:

NLF tvinger
frem ukehvilløsning

Det går mot nye og forhåpentlig bedre tider for utstasjonerte sjåfører i Norge. Mens de i dag tvinges til å tilbringe uker
og måneder i lastebilene, kan regelendringer foreslått av NLF
føre til sterkere håndheving av 45-timersregelen, som igjen
kan gi mer rettferdig konkurranse på norske veier.
0
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• Regulær ukehvil (45 timer) skal ikke
tas i lastebilen, men ved eksternt overnattingssted iflg. EUs kjøre- og hviletidsbestemmelser.
• I dag bor likevel mange utenlandske
sjåfører utelukkende i lastebilen mens
de kjører i Norge.
• Døgnhvileplasser skiltes vanligvis
med opptil 48 timers parkering. Dette
vil NLF endre for å hindre at ukehvilen tas på disse plassene.
– Vi har lenge mistenkt at mange utenlandske sjåfører også her i landet tvinges
til å bo i lastebilen over lang tid. Hvis ikke
arbeidsgiver kan ordne innlosjering utenfor kjøretøyet når ukehvilen skal avholdes, bryter de kjøre- og hviletidsreglene.
Dette er utvetydig slått fast i en fersk EUdom. Funnene vi sitter på indikerer at
reglene brytes i stor stil, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Tydelig regelverk,
vanskelig å håndheve

Den såkalte ukehvilen, eller 45-timershvilen, er noe alle sjåfører er lovpålagt å
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gjennomføre etter senest seks arbeidsdøgn. Denne skal ikke tas i kjøretøyet,
men avholdes ved et eksternt overnattingssted.
– Dette er et viktig ledd i arbeidet med
å styrke trafikksikkerheten – en uthvilt
sjåfør er en trygg sjåfør. Ingen ønsker å
møte et fullastet vogntog ført av en person som ikke har sovet i en skikkelig seng
på flere uker, sier Mo.
Til tross for dette er det vanskelig å dokumentere brudd på reglene. Det er nemlig tillatt å ta en forkortet ukehvil på
minst 24 timer annenhver uke i lastebilen,
altså totalt to uker på veien, før en har rett
på annen og mer komfortabel innkvartering.
– Tusenvis av østeuropeiske sjåfører har
imidlertid en arbeidsordning som gjør at
de må oppholde seg i bilen i uker og måneder i strekk. Parkeringsplasser i hele
Vest-Europa fylles opp hver eneste helg.
Observasjonene våre viser at dette også
skjer i Norge.

Lover endringer i parkeringstidene

Et enkelt tiltak som raskt vil redusere antallet sjåfører som avholder ukehvilen i

TOK UTFORDRINGEN PÅ DIREKTEN: Samferdselsministeren ønsker å gjen

bilene på døgnhvileplasser, er å begrense
den lovlige tiden kjøretøyet kan stå på
plassen. I dag har de fleste døgnhvileplassene lovlig parkering i inntil 48 timer altså nok til å avholde 45-timers ukehvil
med god margin.
– Hvis disse tidene endres til for
eksempel 36 timer, vil det være nok til å
avholde den forkortede ukehvilen på
minst 24 timer, men ikke nok til å avholde en regulær ukehvil på 45 timer. Hvis
et slikt reglement også håndheves strengt
av parkeringsselskapene, kan vi se en
endring i denne praksisen rimelig fort,
sier Mo.
Forslaget fra NLF ble tatt opp med
både samferdselsministeren og vegdirektøren under Transportkonferansen, og
begge lovet snarlige endringer.

nomf

Vi har hatt så mange
som 190 lastebiler på
de totalt 122 plassene.
De står parkert overalt,
også i kjøreveiene.
Terje Rønning , utleieansvarlig ved
NHP Langhus AS, ansvarlig for drift
ved Fugleåsen døgnhvileplass

– Dette bør vi få innført så fort som
mulig, svarte Solvik-Olsen.

Over 300 utskrevne
parkeringsbøter

å gjen

nomføre endringer i parkeringsreglene så fort som mulig. (Foto: Stein Inge Stølen)

NHP Langhus AS leier ut området hvor
Fugleåsen døgnhvileplass er lokalisert,
og har ansvar for den daglige driften,
inkludert håndheving av parkeringsreglene. Utleieansvarlig Terje Rønning
forteller at det tidvis er fullstendig kaos,
spesielt på søndagskveldene.
– Vi har hatt så mange som 190 lastebiler på de totalt 122 plassene. De står
parkert overalt, også i kjøreveiene.
Han opplyser at det i gjennomsnitt
skrives ut fem parkeringsbøter i uken
siden døgnhvileplassen åpnet i oktober
2016 – totalt over 300 stykker – men at
de ikke har håndhevet reglene strengt.
– Vi håndhever driften på vegne av
Statens vegvesen, og det var de som bestemte at plassen skulle ha 48-timersparkering. Hvis de ønsker å forandre på
dette kan vi innføre endringene umiddelbart. Det er bare snakk om å merke
om skiltene og innføre strengere kontroll, forteller Rønning.
NLF-MAGASINET 2018 • NR 1
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FULLTREFFER: Hele 14 aviser og
nyhetssider plukket opp NLFs funn
fra Fugleåsen. (Foto: Stein Inge Stølen)

NLF-funn vekker oppsikt
Da Norges Lastebileier-Forbund (NLF) la frem
resultatene fra sitt registreringsprosjekt på Fugleåsen
i januar, ble sosial dumping og trafikksikkerhet satt på
agendaen i både riks- og lokalpresse. Funnene indikerer
at flertallet på døgnhvileplassen bor i lastebilene
gjennom helgen.
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Bekymringsmeldinger knyttet til antatte
brudd på 45-timersregelen førte til at
NLF iverksatte et registreringsprosjekt i
januar. Ved fem anledninger, deriblant
to helger, ble flere hundre utenlandske
lastebiler fotografert og registrert ved
Fugleåsen døgnhvileplass. Kjøretøyenes
registreringsnummer ble notert ved helgestart fredag ettermiddag og igjen søndag formiddag.
Samtidig ble det innhentet fotodokumentasjon på hvordan bilene var parkert
og om det foregikk aktivitet i førerhytten.
På den måten var det mulig å få indikasjoner på om bilene hadde flyttet seg i
mellomtiden eller om sjåførene hadde
foretatt hviletiden et annet sted. I de aller
fleste tilfellene sto lastebilene parkert på
samme punkt og det var mulig å se at
bilene var bemannet.

Mange gjengangere

Funnene overrasker ingen; av totalt 112

20

DEBAT T – SIDE

110
år
1908–2

NLF-MAGASINET 2018 • NR 1

registrerte kjøretøy første helgen
sto mer enn halvparten fortsatt
parkert på søndag – med sjåfør i
bilen.
SOSIAL DUMPIN
GPLASS:
– Flere var også registrert helgen før, noe som indikerer at
dette slett ikke er enkeltstående
tilfeller. Det vi ser indikasjoner
Timebestilling 64
87 50 30
på her er en forretningsmodell
basert på uverdige forhold for
sjåførene for å kunne operere
med en så lav pris som mulig.
Dette undergraver den seriøse delen av
transportnæringen. NLF vil derfor gjen- satt på området da NLF foretok den
nom året foreta flere slike registreringer andre registreringen søndag formiddag.
på utvalgte plasser for å følge med på
– Dette kan selvfølgelig ha vært tilfelutviklingen, sier Mo.
dig, men for sikkerhets skyld bør myndighetene igangsette tiltak umiddelbart.
Store medieoppslag
Funnene ble publisert av NLF gjennom
NLF-direktøren er også spesielt kritisk til en pressemelding som ble plukket opp av
en enkeltaktør som hadde hele 25 biler hele 14 aviser og nyhetssider, deriblant
parkert på Fugleåsen ved første registre- TV2, Østlandets Blad, Romerikes Blad
ring. 16 av disse, hele 68 prosent, sto fort- og Drammens Tidende.

Her står de ulovli
g

europeiske traile
Hvileplassen for
re.
trailersjåfører på
lenge, og at bilen En kartlegging Norges Lastebileie
Fugleåsen er ofte
e ikke drar ut av
landet mellom oppdr-Forbund har gjort viser at mang smekkfull av øste står der ulovlig
ragene, slik lovve
rket krever.
● HELG
SIDE 6
● NYHETER

SYNSPRØVE

Lærer seg å takle angs
ten

– Jeg har erfart hvor
ikke snakker om det,mye verre alt blir når man
sier Lena Mathise
prater om angst.
n. Hun
SIDE 11–14

Fikset jobb til fire

på dagen

Etter at Salong Edmund
gikk konkurs, ble
redningen Ski Frisør.
pleier fikk ny jobb Tre frisører og en hudpå dagen.
SIDE 2

Idrettsveien 20,

1400 Ski

Faksimile Østlandets
Blad

0

" Kan vi stole på politikerne i Ski?

Ber sjåfører være på vakt:

Advarer
mot elgpåkjørsler
– I løpet av de tre siste månedene har vi hatt tre elgpåkjørsler
og har skader for over en million kroner. Nå advarer Harry
Nilsen i Sørum Transport andre sjåfører på veien.
0
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Vi har så og si aldri hatt en eneste elgpåkjørsel og nå har vi kjørt på tre elger i
løpet av to måneder. På oss virker det som
om bestanden av elg har økt voldsomt,
sier Harry Nilsen i Sørum Transport.
Og han får støtte fra Knut Erik Jetlund
i Vilt og Trafikk. Han bekrefter at
bestanden av dyr har økt.
– Vi ser at det er en generell økning.
Det er også mye snø nå og det fører til at
elgen trekker ned mot veien. Det øker
selvsagt faren for påkjørsler, sier Jetlund.

Store skader

For Harry Nilsen koster elgpåkjørslene
dyrt. Totalt har skadeomfanget på de tre
ulykkene beløpt seg til over en million
kroner.
– Det verste er likevel at jeg nå har
sjåfører som er oppriktig bekymret for å
kjøre. Spesielt langs riksvei 3 i Østerdalen
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ADVARER: - I løpet av
to måneder har vi hatt
tre elgpåkjørsler,
samtidig som
sjåførene melder om
mye elg langs veien,
sier Harry Nilsen i
Sørum Transport. Han
ber sjåfører om å følge
med og å være
forsiktige. (Foto: Arkiv)

er det ille. Jeg får rapporter om at enkelte
sjåfører ser mye elg, sier Nilsen.
– Januar er en måned med mange elgpåkjørsler. Med mye snø i skogen kombinert med kulde trekker viltet mot veien.
Flere steder er et også i år forbudt å legge
ut saltsteiner og dermed kommer viltet til
veien for å spise salt. Det øker selvsagt
faren for påkjørsel, sier Jetlund.

MERKING: Viltbånd viser hvor det har vært ulykker. På disse står det
man er innblandet i en ulykke med elg og annet vilt. – Vi hadde ønsket
hverken stat, kommune eller fylke til å lage disse, sier prosjektleder i

og
oss
Vil

et
nsket
er i

ØKNING: - Vi ser en generell økning av vilt langs veiene i år. Snø og kulde gjør at elgene trekker ned mot veien, sier Knut
Erik Jetlund i Vilt og Trafikk. (Foto: Arkiv)

Etterlyser flere viltgjerder

Både Jetlund og Nilsen oppfordrer bilister
og lastebilsjåfører til å følge med og å være
våkne.
– Se etter spor av elg og vær veldig
forsiktig i områder der det er skiltet om
elgfare. Ser du spor kan du gå ut ifra at
det kommer elg – og de kommer ofte i
flokk, advarer Jetlund.

Også Nilsen vil advare andre sjåfører.
– En god løsning ville vært å fått på
plass enda flere viltgjerder, men enn så
lenge er det ikke så mye annet å gjøre enn
om oppfordre alle sjåfører ute på veien til
å følge med og å kjøre pent, avslutter
Nilsen.

Gode råd som reduserer risikoen for viltpåkjørsler:
• Vær oppmerksom. I risikosoner kan fartsgrensen faktisk være for høy. Senker du
farten fra 80 til 70 km/t, reduserer du risikoen med 50 prosent.
• Viltet er mer på vandring i skumring og grålysning, og mer på natten enn på dagen.
• Om vinteren oppsøker dyrene brøytede veier. Vær forberedt på at dyret kan begynne
å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter. Senk farten og ikke stress.
• Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og
refleksjon fra dyreøyne. Se etter spor i snøen.
• Hjortevilt kan samle seg i flokker om vinteren. Ser du ett dyr, brems ned og vær
oppmerksom på at det kan komme flere.
• Forsøk å varsle andre biler dersom du observerer dyr i eller langs veien.
også viktig informasjon om hvordan man skal oppføre seg dersom
oss at disse var gratis å dele ut, men vi får ikke noe støtte fra
Vilt og Trafikk, Knut Erik Jetlund. (Foto: Stein Inge Stølen)

(Kilde: viltogtrafikk.no)
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2017 i bilder:

Det beste NLF-året no e
2017 ble året for milepæler, rekorder og overskrifter for
Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Aldri før har organisasjonen satset så sterkt, og aldri har lastebileierne vært mer
synlig i media. Her er noen av høydepunktene.
0
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– For et år, og for en innsats! NLF-ere fra
nord til sør har virkelig stått på i 2017. Og
det har gitt resultater, forteller NLFdirektør Geir A. Mo.

Forpliktelser og media-rekorder

Han trekker spesielt frem Transportturneen og lanseringen av Fair Transport-merkevaren som høydepunkter fra
året.
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- Det ble ofret både blod, svette og tårer
når vi i fjor løftet NLFs tilstedeværelse til
et helt nytt nivå. Det har allerede gitt oss
nye muligheter og anledninger til å sette
agenda i de viktigste spørsmålene. Vi har
sett konkrete politiske forpliktelser takket
være involvering av både riks- og fylkespolitikere som ble valgt inn på Stortinget.
Samtidig har vi slått alle rekorder for tilstedeværelse i media.

o ensinne
VIKTIGE ØYEBLIKK: Høydepunktene var mange i året som
gikk. Lanseringen av Transportturneen ble utført av
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som klippet
snoren i NLF-traileren på Youngstorget sammen med
NLF-direktør Geir A. Mo og forbundsleder Tore Velten.
Turneen ble godt besøkt med politiske debatter og
arrangementer over hele landet. NLFs landsdekkende
telleaksjon skapte store overskrifter også i år. Venner på
veien slo alle rekorder i 2017, både rundt på skolene og i
sosiale medier. (Alle foto: Stein Inge Stølen).
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2017 i bilder:
Mye av dette handler om transportturneen og Fair Transport.
I 2017 ble NLF nevnt over 2 000 ganger – mer enn 5 ganger daglig – i eksterne
medier. Hele 428 av disse er i riksmedia.

3 200 barn fikk trafikkundervisning

Venner på veien satte også rekorder i
2017, med over 3 200 deltakende barn på
totalt 58 skolebesøk. Suksessen fortsatte
i sosiale medier: De to informasjonsfilmene «Stopp, se og vink» og «Videoen alle
syklister bør se» høstet nærmere 3 millioner visninger på Facebook, Youtube og
andre avspillingstjenester.
I tillegg ble 2017 også et stort år for
politiske gjennomslag: NLF var en av de
største pådriverne for å verne UP fra nedleggelse. AdBlue-svindel ble satt ettertrykkelig på agendaen, Euro VI-kjøretøy
ble «fredet» i bomspørsmål og skattefri
diett for sjåfører ble sikret for 2018. I tillegg ble regulær ukehvil i bil endelig formelt forbudt og det ble gjennomslag for
maksgrense ved bompassering med lastebil ved de viktigste bomanleggene. Et
historisk sterkt NLF-år; nå gjelder det å
sikte enda høyere i 2018!

TELLEAKSJONEN: Den 13. juni iverksatte NLF sin landsdekkende trafikktelleaksjon for tredje gang. Ved over 20 forskjellige tellepunkter
rundt 500 ansatte og frivillige. Tallene viste en markant økning i antallet utenlandske lastebiler.

E16-APPELL I VOSS: NLF var en av de sterkeste stemmene i debatten om bevilgning av midler til rassikring av E16. Her
holder NLF-direktør Geir A. Mo sitt tordnende innlegg på torget i Voss.
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VENNER PÅ VEIEN: Aldri før har så mange barn fått trafikkundervis
kunnskap med seg hjem på skoleveien. Her fra Eggedal skole i

over h

ning
Sigd

punkter

dervis
ei

over hele Norge ble alle lastebiler manuelt registrert i 24 timer av

ning fra NLF. Hele 3 200 barn på 58 skoler fikk livsviktig
Sigdal.

BOMREGISTRERINGSPROSJEKTET: Da NLF ikke fikk tilgang til data knyttet til betaling av bompenger fra utenlandske
transportører fra Vegdirektoratet ble det foretatt en uavhengig granskning. Ved å filme bompasseringer og registrere
lyssignal fikk NLF en indikasjon på at bildet ikke var så rosenrødt som Vegdirektoratet hevder. Etter avsløringene
bestilte samferdselsministeren en stor bompengerapport. Denne har enda ikke blitt ferdigstilt fra Vegdirektoratets side.

TRANSPORTTURNEEN: 7 000 kjørte kilometer fra Arendal i sør til Alta i nord - 33 stoppesteder med 64 selvstendige
arrangementer. Utstillinger, politiske debatter, seminarer, familiedager og sjåførkvelder: Dette var utvilsomt NLFs
største satsing noensinne.
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Statsbudsjettet 2018:

Mange merknader m e
Like før nyttår debatterte og vedtok stortinget
Statsbudsjettet for 2018. Det er lett å dra kjensel på NLFs
standpunkt og argumentasjon i flere av merknadene.
0
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Selv om det var den mye omtalte diettskatten som fikk mest oppmerksomhet
under behandlingen av Statsbudsjettet
rett før jul gikk heller ikke de andre innspillene NLF ga under komitehøringene
upåaktet hen. I de vedtatte dokumentene
er det mye transportnæringen kan glede
seg over – og mange saker bærer NLFs
stempel.

Skepsis til nye kabotasjeregler

bedre til rette for rekruttering også her.
Mest tydelig var de rødgrønne partiene,
som i en mindretallsmerknad tok til orde
for å utvide ordningen til å gjelde både
buss- og lastebilsjåførutdanningen, akkurat slik NLF tok til orde for i sitt høringsbrev. Senterpartiet viste i tillegg til sitt
alternative budsjett, der de hadde satt av
en million ekstra til posten for å sørge for
innføring av ordningen.

NLF la i fjor ned store ressurser på å – Viktige signaler
advare mot konsekvensen av forslaget til Administrerende direktør Geir A. Mo
EUs mobilitetspakke. Både
mener dette lover godt for
gjennom transportturneen,
NLFs arbeid inn mot neste
politiske debatter og en-til-en
års budsjett.
møter med stortingskandida– Selv om disse merknadeAdm. dir i NLF,
ter har det blitt informert om
ne hverken flytter på penger
Geir A. Mo mener
de alvorlige følgene de foreeller fører til lovendringer i
dette lover godt
slåtte endringene i kabotasjedenne omgang, er de viktige
for NLFs arbeid
reglene kan føre til. Arbeidet
signaler til regjeringen om at
inn mot neste
har høstet resultater. I komidette er ting de må ta tak i.
tebehandlingen av budsjettet
Stortingets behandling av
års budsjett
har både posisjon og opposibudsjettet viser svart på hvitt
sjon stilt seg bak hver sin,
at det finnes en betydelig
nesten likelydende, merknad
politisk støtte til NLFs saker.
der de i klare ordelag ber regjeringen
jobbe mot ytterligere liberalisering av – Ikke glem fylkesveiene
kabotasjeregelverket.
I høringene på stortinget tok NLF i
tillegg opp blant annet vedlikeholdsetterPositive til utdanningsstøtte
slepet på fylkesveiene og problemene
Da regjeringen i budsjettet foreslo å inn- flaskehalsene for modulvogntog fører til.
føre utdanningsstøtte gjennom lånekas- Også i disse sakene ble NLFs synspunkter
sen til voksne som ønsker å bli bussjåfører, i stor grad ivaretatt av ulike merknader.
var NLF raskt på pletten med å peke på NLFs direktør mener dette gir godt håp
at også de som ønsker å utdanne seg til om at bevisstheten til våre folkevalgte er
lastebilsjåfører burde få samme mulighet. på rett sted.
En samlet komite peker i vedtaket på at
– Nå gjenstår jobben med å presse
økningen i mengden gods på vei i fram- disse sakene så høyt opp på prioriteringstida vil føre til en økning i behovet for lista at regjeringen gjør ord til handling,
lastebilsjåfører og at det derfor må legges avslutter han.
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FAKTA:
Hva er en komitemerknad?
Komiteens merknader blir skrevet inn i
innstillingen, og er synspunkt på sakene som behandles. Under forhandlingene i komiteen dannes det flertall og
mindretall ved uenighet. Noen ganger
er det også såkalt «vekslende flertall», da er flertallet sammensatt av
ulike partier avhengig av hvilke deler
av saken det gjelder. I merknadene
kommer det frem om det er et flertall
eller et mindretall som står bak, og
hvilke partier som inngår i de ulike
konstellasjonene. Ikke alle merknader
danner grunnlag for forslag til vedtak,
men de er likevel viktige politiske signaler til regjeringen og offentligheten.

m ed NLF-støtte

Kabotasje
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartet og Venstre, viser til at det arbeidet regjeringen
gjør for å fremme gode og seriøse arbeidsforhold og motvirker
sosial dumping og ulovlig kabotasje. Flertallet viser til at
kontrollinnsatsen er økt betydelig under denne regjeringen,
noe som er viktig for å avdekke ulovligheter. Flertallet merker
seg at forslag til nytt mobilitetsdirektiv er til behandling i EU,
og vil understreke at det ikke er aktuelt å øke omfanget av
kabotasje, og viser til det arbeidet Samferdselsdepartementet gjør i den forbindelse.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet
og Sosialistisk Venstreparti vil peke på at situasjonen innenfor transportsektoren krever politisk mot og handling for å
forbedre trafikksikkerheten og konkurransevilkårene i bransjen. Målrettede tiltak må bidra til å stanse utviklingen av
sosial dumping og ulovlig kabotasje.
Disse medlemmer understreker at det er ønskelig å fremme gode og seriøse arbeidsforhold, og at det utarbeides tiltak
mot arbeidslivskriminalitet.
Disse mdlemmer sier seg enige at det er gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet man best kan videreføre en
bred og felles innsats mot arbeidslivskriminalitet. Disse
medlemmer viser til forslag til nytt mobilitetsdirektiv i EU,
hvor lovlig kabotasje utvides fra inntil tre oppdrag på sju
dager, til ubegrenset antall oppdrag i inntil fem dager. Dette
skaper stor usikkerhet for næringen og kan på sikt medføre at
forekomsten av sosial dumping vil øke. Disse medlemmer
mener nye kabotasjeregler ikke må innføres i Norge, og at
regjeringen må arbeide for at dette ikke blir en realitet.

Yrkessjåførutdanning
Komiteen er positiv til at regjeringen foreslår å
åpne for støtte fra Lånekassen til voksne som ønsker å ta
bussjårførutdanning ved godkjente trafikkskoler. Dette vil
kunne øke rekrutteringen av bussjåfører. Det vises til et dokumentert behov på om lag 1 000 nye bussjåfører hvert år dersom en skal nå de transportpolitiske målene for hvordan det
økte transportbehovet i de største byene skal løses. Forslaget
innebærer at voksne sjåførelever får støtte etter de samme
vilkårene som gjelder for høyere utdanning. Komiteen vil påpeke at grunnlagsdokumentene til den nasjonale transportplanen peker på en forventet vekst i mengden gods som skal
fraktes på vei. Komiteen viser til at dette vil gi et stort behov
for lastebilsjåfører, og at forholdene må legges til rette for å
møte denne etterspørselen på en best mulig måte.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet
og Sosialistisk Venstreparti viser til proposisjonen og regjeringens forslag om å åpne for å tildele stipend og lån for
bussjåførutdanning ved godkjente trafikkskoler. Disse medlemmer støtter forslaget, men mener dette også bør gjelde
personer som ønsker å ta utdanning for å kjøre vogntog. Det
er et stort behov for yrkessjåfører i et arbeidsmarked med et
stadig større innslag av utenlandske sjåfører. Mange voksne
har behov for omskolering og er interessert i slike utdanninger, men dette er for mange en stor utgift. For å rekruttere
flere til disse utdanningene mener disse medlemmer det er
viktig å inkludere også førerkort for vogntog i ordningen med
lån og stipend fra Statens lånekasse.
Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative budsjettforslag med forslag om å øke
bevilgningen med 1 mill. kroner for å utvide ordningen til å
gjelde vogntogutdanning.
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Temamøte:

Det var få ledige stoler
da Norsk Transportforum
avholdt temamøte om
bylogistikk i NLFs lokaler.
Både transportører og
næringsliv benyttet anledningen til å utveksle ideer,
samt gi politikerne beskjed
om sine behov.

0
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POPULÆRT: Møtet til Norsk
Transportforum var populært. Her
åpnes det av direktør i NLF, Geir A.
Mo. (Alle foto: Knut Gravråk)

Vellykket temamøte o
Møtet ble sparket i gang av Karin Fossheim fra TØI. Hun brukte sin tilmålte
tid til å forklare hvordan en bylogistikkplan kan gi varetransport i byer økt oppmerksomhet, flere ressurser og styrket
kompetanse. Videre pekte hun på viktigheten av at disse planene må utformes i
samarbeid med aktørene, da dette vil øke
planens legitimitet og relevans.
Etter Fossheims innledning stod representanter fra næringsliv og politikere
klare til å fremme sine synspunkter på
hvordan utfordringene rundt varetransport i byene skal løses i fremtiden.

– Må sammenkobles

Terje Rognlien fra Oslopakke 3-sekretariatet, mener det er viktig å koble
byplanlegging og transport tettere sammen.
– Dessuten må vi tørre å eksperimentere, og heller gi oss når leken er god om
ting ikke fungerer, sa han.
Nina Solli fra NHO Oslo og Akershus
pekte i sitt foredrag på at det viktigste
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NINA SOLLI: fra NHO Oslo og Akershus pekte i sitt foredrag på at det viktigste for å oppnå god bylogistikk er forutsigbarhet. Hun tok til orde for at varetransporten, på samme måte som kollektivtransporten, burde få egne løsninger.

for å oppnå god bylogistikk er forutsigbarhet. Hun tok til orde for at varetransporten, på samme måte som kollektivtransporten, burde få egne løsninger.

Vil ha flere parkeringsplasser

Eivind Andersen i Oslo Industri og
Håndverksforening mente det måtte leg-

ges bedre til rette for håndverkerparkering, blant annet med flere parkeringsplasser og en økning av dagens grense på
to timers parkering – mens John Anders
Henriksen i Oslo Handelsstands
forening pekte på fordelene ved å flytte
varetransporten under bakken.
– På den måten kan vi kombinere et

KARIN FOSSHEIM FRA TØI: åpnet med å forklare hvordan
en bylogistikkplan kan gi varetransport i byer økt
oppmerksomhet, flere ressurser og styrket kompetanse.

EIRIK LAE SOLBERG: (H) åpnet med å slå fast at både høy
mobilitet, god luft og trivelige byrom er goder for
samfunnet som alle må kombineres på best mulige måte.

ANDREAS HALSE (AP): medlem i samferdsel- og
miljøkomiteen, pekte på at dersom alle
trafikantgrupper skulle få alle sine ønsker oppfylt,
ville resultatet bli det komplette kaos. - Vi blir ikke
kvitt utfordringene knyttet til både miljø og
forebygging av terror, men vi kan utvikle bedre
løsninger etter hvert som vi lærer.

e om bylogistikk
bilfritt sentrum med funksjonalitet, sa
Henriksen på møtet.

– Må slippe å bryte lover

– Det kan ikke fortsette slik som i dag; at
man som sjåfør må starte hver dag med å
lure på hvilke lover som skal brytes for å
få jobben gjort, konkluderte Sven Bugge
i LUKS.
Tom Terjesen fra Norges Bussbransjeforbund tok i sin presentasjon blant annet
til orde for at løyvepliktig transport kunne få lavere bomavgifter, og kanskje tilgang til enkelte veier som er stengt av for
privatbilister.

Lite politisk uenighet

Etterpå var det politikerne sin tur. Fra
Oslos samferdsel- og miljøkomite møtte
komiteleder Erling Lae Solberg (H) og
komitemedlem Andreas Halse (Ap). De
avsluttet temamøtet med å gi sine betraktninger, samt svare på spørsmål fra
salen. Til tross for at det ofte gis inntrykk
av steile fronter mellom det rødgrønne

byrådet og opposisjonen i bilpolitikken
var det i grunn lite uenighet å spore i diskusjonen mellom de to politikerne bortsett fra ett og annet retorisk spark. Lae
Solberg åpnet med å slå fast at både høy
mobilitet, god luft og trivelige byrom er
goder for samfunnet som må kombineres
på best mulig vis. Han sluttet seg til ideen om et bilfritt byliv, men la til at han
syntes noen av de rødgrønnes løsninger
var «litt firkantede». På direkte spørsmål
om hvilke av byrådets tiltak Høyre ville
reversere dersom de overtok makten var
det få lovnader å spore annet enn et signal
om at lavutslippssonen ikke burde innføres før en grundigere utredning er gjort.
Andreas Halse oppsummerte i grunn
hele tanken bak møtet da han avslutningsvis pekte på at dersom alle trafikantgrupper skulle få alle sine ønsker oppfylt,
ville resultatet bli det komplette kaos.
– Utfordringene vi må løse knyttet til
både miljø og forebygging av terror blir vi
ikke kvitt. Men vi kan utvikle bedre løsninger etter hvert som vi lærer, sa han.

FAKTA:
Norsk Transportforum
består av TS-forum Norge,
Bussbransjeforbundet og
Norges Lastebileier-Forbund.
Norsk Transportforum skal
være en arena for å diskutere viktige og relevante
saker for norsk transportnæring på vei. Norsk Transportforum sine medlemmer
representerer en stor
bredde av bedrifter over
hele landet, som sørger
for at samfunnet fungerer
i det daglige.
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Dansk EU-krangel:

Kan bety mye
for kabotasjeregleverket

En dansk krangel med EU kan få stor betydning for norske
kabotasjeregler. Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen (Frp)
innrømmer at han er bekymret for kabotasjereglene i EUs
nylig fremlagte veipakke.

Det er grenser for
gjestfriheten når kabotasje
ikke blir unntaket men
hovedregelen.

KABOTASJE: EU har gått til sak mot Danmark
over hvordan de tolker reglene for kabotasje. Nå
har danskene fått uventet støtte for sitt syn fra
generaladvokaten i EU. (Foto: NLF Arkiv)
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Danske myndigheter har fått støtte av
generaladvokaten i EU-domstolen etter
at det ble kjent at Europakommisjonen
har gått til sak mot Danmark over tolkning av reglene for kabotasje.
Dersom generaladvokaten vinner frem
med sitt forslag til løsning på saken betyr
nemlig det at Danmark får medhold i en
sak de lenge har kjempet mot EU om. I
følge generaladvokat Evgeni Tanchev
regulerer ikke EU-retten spørsmålet om
hvorvidt et kabotasjeoppdrag kan ha flere
lastesteder og flere lossesteder. Han
mener derfor at de danske reglene reguleres av de generelle EU-rettslige prinsippene og da i særdeleshet av proporsjonalitetsprinsippet. Tanchevs vurdering er
derfor at de danske reglene om kabotasje
er egnet til å oppfylle EU-regelverkets

– Skulle vi fulgt EUs måte å tolke
reglene på, ville vi vært tvunget til å
godta kabotasje satt i system – og det er
grenser for gjestfriheten når kabotasje
ikke blir unntaket men hovedregelen for
internasjonal transport innenfor våre
grenser, sier Østergaard.

– Må være enten eller

FORNØYD: Erik Østergaard, direktør i DTL, er fornøyd med
uttalelsen fra generaladvokaten.- Innstillingen fra
generaladvokaten er viktig for oss, ikke minst fordi
EU-domstolen sjeldent endrer på denne typen av
innstillinger, sier Østergaard. (Foto: DTL)

BEKYMRET: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er
bekymret for konsekvensene dersom EUs mobilitetspakke
går igjennom slik forslaget ligger i dag.

mål for kabotasjeoppdrag, samtidig som
de ikke går lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå formålet med regelverket.

Stått imot

– Det er veldig bra at danske myndigheter
har stått mot EU i denne saken, sier
direktør i DTL- Danske Vognmænd,
Erik Østergaard.
Han er takknemlig for støtten de nå
har fått av generaladvokaten.
– Enn så lenge er det snakk om en innstilling fra generaladvokaten i EU, men det
er sjeldent at EU-domstolen endrer på innstillingene som kommer fra generaladvokaten i saker som dette, sier Østergaard.

– Grenser for gjestfrihet

Dersom EU hadde vunnet frem ville det
betydd at det ikke lenger ville vært noe
tak på hvor mange ganger utenlandske
sjåfører ville kunne lesset og losset på
samme kabotasjetur.

Det er Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund helt enig i.
– Vi er veldig fornøyde med at
generaladvokaten støtter Danmark i
denne saken. Vår holdning er på linje
med den man har i Danmark. Det må
være enten eller ikke både og. NLF har
vært tydelig på dette i flere år, da enten/
eller er det som vi tror best er i tråd med
intensjonen om at kabotasje skal være
midlertidig og ikke permanent.

Liberalisering skremmer

Det er ikke bare i Danmark man
bekymrer seg for kabotasje om dagen.
Også den norske regjeringen er kritisk
til de nye kabotasjereglene som kan bli
vedtatt dersom EUs mobilitetspakke går
igjennom.
I spørretimen på Stortinget i november uttalte samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen at han er bekymret for de
nye reglene dersom de blir vedtatt slik de
nå står.
– Mobilitetspakken som EU-kommisjonen har lagt fram forslag om bekymrer meg, fordi den legger opp til det som
vi oppfatter som en liberalisering av
kabotasje, sa Olsen.

Dette er saken:
Europakommisjonen har gått til sak mot Danmark på bakgrunn av at de mener
danske myndigheter tolker definisjonen av kabotasjeoppdrag feil.
Danskene tolker definisjonen dithen at sjåførene enten kan ha flere lossesteder og ett lastested, eller ett lossested og flere lastesteder, mens kommisjonen mener at reglene må tolkes dithen at sjåførene kan ha flere laste- og
losseturer på samme oppdrag.
Forordningen fra EU sier at transportører kan ha tre oppdrag innen en uke
etter at internasjonal last er losset.
Endelig dom i saken faller i løpet av våren.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 1

33

Møte om kabotasje
De var der alle sammen
denne fredagskvelden.
Styresmakter, veimyndigheter, politi og politikere.
Og i salen satt utålmodige
lastebileiere som ville høre
hva de gjør med kabotasjekjøringen i Norge.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

Det var fullt i storsalen og forventingene
var høye da direktør i NLF, Geir A. Mo
slo an takten. Bakteppet kunne knapt
vært værre. Ulovlig kabotasje. Ubetalte
bøter. Sosial dumping.
Norske transportører merker en stadig
tøffere konkurranse fra utlandet og fra
aktører som ikke bryr seg så mye om å
følge reglene, som ikke betaler arbeidsgiveravgift og som ikke er så nøye med å
betale bompenger eller å følge direktivet
om minstelønn.

GODT FREMMØTE: Det var fullt hus da NLF inviterte til møte om kabotasje en fredagskveld i januar. (Alle foto: Stein Inge
Stølen)

PRIORITERING: - Vi bruker
enorme ressurer på vold og
alvorlig kriminalitet. Politiet
kan ikke rekke over alt, og
kabotasje skal de ikke
prioritere, sa riksadvokat
Harald Strand.
VOLDSOM ØKNING: - Da jeg
begynte med utekontroller
for 19 år siden så vi knapt
en utenlandsk bil. Nå er
annenhver bil fra utlandet,
sa Dag Rykkje i Statens
vegvesen.

Kjent

Kabotasje og sosial dumping er ikke
ukjent for norske myndigheter. NLF
minner dem på det hver gang vi møtes og
i møter som dette. Men det handler om
prioriteringer.
– Vi bruker enorme ressurser på vold,
overgrep og andre kriminalsaker og vi
prioriterer denne typen av saker. Selv om
kabotasje er et problem er det ikke noe
politiet skal prioritere, sa riksadvokat Harald Strand.

Og politiet fulgte opp

– Spørsmålet er om vi skal prioritere
kabotasje blant alle sakene vi får inn som
omhandler drap, overgrep og narkotika.
Men anmeldelser vil vi veldig gjerne ha,
sa Jan Kevin Brunvoll fra Politi Øst.
– Uten anmeldelser står vi uten mulighet til å danne oss et bilde av hvor alvorlig
situasjonen egentlig er, fortsatte Brunvoll.

Florerer

– Da jeg begynte i Statens vegvesen for 19
år siden så vi knapt en utenlandsk bil på
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veien. I dag florerer det av dem. Vi vet
mange kjører ulovlig og fra å være i forkant har vi havnet bakpå. Vi mangler
sanksjonsmuligheter, kan ikke holde biler
tilbake og mange av de som jobber ute
føler at interessen fra politiet er dalende.
Samtidig møtes vi med falske fraktbrev
som gjør det nesten umulig å bevise om
transporten er lovlig eller ikke.
Dag Rykkje er tydelig bekymret over
utviklingen i det norske transportmarkedet – og Rykkje er ikke noen smågutt. Få
har like lang erfaring med temaet som
han.

Skjer lite

– Jeg tror løsningen begynner hos politikerne. De må ta tak for at vi skal komme
videre og de er stort sett enige i alt vi sier
og gjør – men lite skjer, sier Erik Graarud

som er en av intiativtakerne til møtet og
fylkesleder i NLF Østfold.
Og han fikk rett. Også denne gangen
var politikerne enige, også denne gangen
skulle de ta grep. Som så mange ganger
før.
– Selv om jeg syntes det var et veldig
bra møte, hadde jeg håpet på at det var
noen som hadde sagt at de kunne gripe
tak i problemstillingen og ta tak i dette.
Det er ingen som tar ansvar for å komme
videre, alle skylder på hverandre, sier
Graarud som var fornøyd med både deltakelse og oppmøte.
For dette blir neppe det siste kabotasjemøtet Norge har sett.

Går inn for
forhåndsbetaling
Sverre Myrli (Ap) i Stortingets transportkomite, som var en av deltakerne under
NLFs debattmøte om kabotasje, går inn
for forhåndsbetaling av bombrikke.
I spørretimen på Stortinget i etterkant
av møtet tok han til orde for at det snarest må innføres en ordning der det kreves at det skal være betalt inn penger på
bombrikken før vogntoget kjører inn i
Norge. Myrli foreslå også at vogntog som
kommer til grensen uten å ha penger på
bombrikken må stoppes til forholdet er
ordnet opp i.

HVILKEN MASKIN VIL
DU BRUKE MER TID PÅ?

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

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

If forsikring:

Konkurransefortrinn m
Gode forsikringer lønner seg.
Ikke bare ved skader, men
også fordi de hjelper til med
å holde på ansatte.
0
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– Vi merker at flere lastebileiere tenker
mer på forsikringer for sine ansatte nå enn
tidligere. Det er positivt, sier assurandør
Knut Sigurd Hjelmstad i IF.

Gir god oversikt

Gjennom NLF har medlemmene allerede gode forsikringsavtaler som kommer
både sjåfører og bedriftseiere til gode.
Nytt er det at NLF også har fremforhandlet en spesielt gunstig avtale på innskuddspensjon – som sjåførene selv kan
vedlikeholde og som i tillegg gir en svært
god oversikt over egen pensjon.
– Vi opplever nok at mange ikke har
full oversikt over hva de får utbetalt i pensjon og mange tror at denne typen forsikringer er kostbare. Vi opplever faktisk at
mange blir overrasket når de hører hvor
lite de egentlig koster, sier Hjelmstad.

Konkurransefortrinn

Hjelmstad mener at en god forsikring er
et konkurransefortrinn for bedriften.
– Har man gode forsikringer holder
man også på sjåførene. Gode forsikringer
handler om å ta vare på sjåfører og de ansatte. Vi ser at det blir mer og mer viktig,
og det er bra at bransjen nå begynner å
fokusere på dette, sier Hjelmstad.
Og det var nettopp det Hjellnes Transport i Trøndelag gjorde. Nylig meldte
bedriften seg inn i NLF igjen etter å ha
stått utenfor i noen år – og bedriften sparte ikke på forsikringene.
– De har virkelig satset på å bygge opp
gode forsikringsordninger. Med pensjonsforsikringen, i tillegg til de øvrige
forsikringene de har, har Hjellnes Tran-
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ØKT BEVISSTHET: - Vi opplever at flere
lastebileiere har blitt opptatt av å ha
gode forsikringer, sier assurandør Knut
Sigurd Hjelmstad i IF. (Foto: IF)

n med gode forsikringer
VIKTIG: - Gode forsikringer er viktig
for å beholde gode sjåfører, sier Rune
Hjellnes i Hjellnes Transport (t.h).
Til venstre i bildet står assurandør
Knut Sigurd Hjelmstad i IF. (Foto: Privat)

sport en virkelig god forsikringspakke for
sine ansatte, sier Hjelmstad.

– Viktig med gode forsikringer

– Vi er så heldige å ha voksne sjåfører
og vi mener det er viktig å ta vare på dem.
Det får vi til gjennom de ulike forsikringene som IF tilbyr medlemmer av NLF.
Slik jeg ser det er gode forsikringsordninger ikke bare et gode for de
ansatte, men også for bedriften, sier Rune Hjellnes i
Hjellnes Transport.
– Gjennom for eksempel helseforsikringen får de ansatte
– Vi har som mål
rask hjelp ved plaat våre ansatte skal bli hos
ger. Det er viktig for
oss. Gode forsikringsordninger
å komme raskt tilbake i jobb, sier
er et middel for å få
Hjellnes.
dette til.
Han mener gode forsikringer er viktig.
– Vi har som mål at våre
ansatte skal bli hos oss. Gode forsikringsordninger er et middel for å få
dette til og vi merker også at de ansatte
tar svært godt i mot de forsikringene vi i
dag tilbyr dem, avslutter Hjellnes.

Dette er
innskuddspensjon

Innskuddspensjon er et enkelt pensjonsprodukt, der bedriften betaler
et avtalt årlig innskudd til sine ansatte. Innskuddene blir plassert på
en sparekonto som de ansatte selv
er eier av.
På denne kontoen vil den oppsparte kapitalen være et resultat av
årlige innskudd og avkastningen
på disse. Med If Pensjon kan du
som medlem selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes ved å velge den risikoprofilen
som passer best for deg.
Minimumskravet for innskuddspensjon er at det for hver ansatt
innbetales 2% av inntekt mellom
1-12G (folketrygdens grunnbeløp).
Det er mulig å spare inntil 7% av
lønn opp til 12G. I tillegg har bedriften mulighet til å betale et ytterligere innskudd på 18,1% av
lønn mellom 7,1 og 12 G.
Det er valgfritt om innskuddet skal
regnes fra 0 G eller 1 G.

Usikre på egen pensjon
Hele 65 % av befolkningen i Norge over
18 år sier de ikke vet hva de vil få i
samlet alderspensjon fra folketrygden
og arbeidsgiver. For å få en god oversikt over hva din pensjonsinntekt vil bli
kan du logge deg inn på Norsk Pensjon.
Her får du en oversikt over hvilke pensjonsrettigheter som er opptjent, samt
få en enkel prognose over dine fremtidige pensjonsutbetalinger.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 1

37

Würth:

Fullsortiment
for tunge
kjøretøy
Egen landingsside for NLF-medlemmer og
fullsortiment av slanger og koblinger. I tillegg får
du som NLF-medlem gode rabatter hos Würth.
0
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– Vi har mye nytt å by på for
NLF-medlemmer. Nylig lanserte
vi en egen landingsside for
NLF-medlemmer der innholdet er
skreddersydd for lastebileiere, sier
Arild Rekkset som er Key Account
Manager hos Würth i Norge.

Lavtrykkslanger

Rekkset sier at Würth nå blir en
fullsortimentstilbyder av rekvisita,
deler og ulikt testutstyr til lastebilnæringen.
– Vi samler alt under merkenavnet Würth Cargo, sier Rekkset.
Og der er utvalget stort. Med
over 30 000 varelinjer kan Würth
tilby alt fra 6 millimeter stoppskruer opp til slanger og tilbehør.
– Nytt i år er at vi utvider porteføljen av slanger. Tidligere har vi
kun levert høytrykkslanger , som
et stort utvalg av våre 49 butikker
har muligheten til å presse, det nye
nå er at vi også kan levere koblinger
og lavtrykkslanger, forklarer Rekkset.

Totalleverandør

Allerede har han fått tilbakemel-
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dinger fra flere kunder som er fornøyde med Würths utvalg.
– Mange opplever at vi har blitt
en totalleverandør av utstyr til lastebilen. Det gir dem en fordel gjennom at de slipper å forholde seg til
mange ulike leverandører.
Rekkset trekker også frem nettbutikken som har en egen landingsside for NLF-medlemmer.
– Her er utvalget skreddersydd
for NLFs medlemmer enten de er
på jakt etter arbeidsklær, slanger
eller verktøy. Det eneste som man
som medlem må huske på er at
man registrerer seg slik at man får
NLF-rabatten, forklarer Rekkset.
Når man har gjort det gjelder
rabatten uavhengig av om man
handler på nettet eller i den lokale
Wurth-butikken.
– Vi opplevde tidligere at vi hadde enkelte hull i porteføljen. De
har vi tettet nå og kan derfor være
en totalleverandør for NLFs medlemmer i større grad enn hva vi har
vært tidligere. Samtidig tjener
NLFs medlemmer på avtalen gjennom gode priser som de ellers ikke
ville ha fått, avslutter Rekkset.

FORNØYDE: Geir Tony Sogn, Martin Skardal og
Arlid Rekkset er fornøyde med å kunne tilby
enda bedre tjenester til NLFs medlemmer.

SKREDDERSYDD: - Med en egen landingsside for NLF – og
egne rabatter for NLF-medlemmer - håper vi på at flere gjør
som Sørum Transport og velger oss som totalleverandør, sier
Arild Rekkset i Würth Norge. (Alle foto: Jan Harry Svendsen)
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Ny kontrollhall:

Flunkende nytt
på Støkken
Statens vegvesen kan nå ta i bruk et nytt våpen i kampen
mot trafikkfarlige kjøretøy. Nylig åpnet den nye kontrollhallen på Støkken langs E6 i Akershus, komplett med
bremsetester, inspeksjonsgrav og toppmoderne digitalt utstyr.
0
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– Dette har vi ventet lenge på. Nå er det
godt å endelig kunne ta det i bruk, forteller kontrolleder Aage Kristiansen ved
Statens vegvesen. Han har allerede avskiltet en lastebil og er godt i gang med å
utstede gebyr til sjåfør nummer to for
manglende kjettinger.
Den årvåkne leser vil sikkert påpeke at
kontroller ved Støkken slett ikke er noe
nytt. Men nå som hallen har fått en betydelig oppgradering, kan kontrollene
utføres mer effektivt, målrettet og grundig enn før.

Trykktester bremsene

Oppgraderingene som har pågått i flere

måneder har gitt ny innkledning av kontrollhallen, som nå også har en 19 meter
lang kontrollgrav utstyrt med jekk, slitasjetester og en ny bremsetester.
– Vi kan nå trykkteste bremsene og se
at systemet fungerer slik det skal, forteller
overingeniør Magne Dale mens han
monterer måleutstyr på en polsk trailer.
Resultatet av bremsetestene avleses på et
eget kontrollapparat plassert i sin egen
oppvarmede bod parallelt med kontrolløpet. Denne gangen var alt i sin skjønneste orden.
– Dette er ikke billig utstyr. Men trafikksikkerhet koster, og det er vel verdt
investeringen, sier Kristiansen fornøyd.

FORNØYD: Kontrolleder Aage Kristiansen er svært
tilfreds med de nye fasilitetene på Støkken
kontrollstasjon. (Alle foto: Stein Inge Stølen)
AVANSERT UTSTYR: Med nytt verktøy kan Magne Dale trykkteste bremsene og lese av resultatet raskt og effektivt.
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Dette er ikke billig utstyr.
Men trafikksikkerhet koster, og
det er vel verdt investeringen.
Aage Kristiansen,
kontrolleder i Statens
vegvesen
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Strengere krav til instruktører:

Sotin frykter for ku r
Kravet om 15 studiepoeng
for instruktører i modul 6
for etterutdanning av yrkessjåfører kan få dramatiske
konsekvenser. Nå frykter
Rune Apneseth for at flere
kurssteder må legge ned
sine tilbud.
0
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– Vi ser ikke optimistisk på dette, sier
Rune Apneseth ved Sotin i Førde. Kravet
om 15 studiepoeng kan får alvorlige konsekvenser for en hel næring. I tillegg
mener han at kravet ikke er relevant.
– Kursarrangører er pliktig å gi sine
instruktører opplæring. Vi mener at
en yrkessjåfør med fagbrev og opplæring
til å kunne være instruktør vil gjøre en
minst like god jobb som en med 15 studiepoeng fra universitet eller høgskole,
sier Apneseth.

Frykter nedleggelse

Apneseth tror at regelendringen kan føre
til at flere studiesteder vil måtte legge ned
sine tilbud, i tillegg til at prisene på etterutdanning vil øke.
– Dersom kurssteder vil måtte legge
ned sine tilbud fører dette til økt press på

SPØKER: Sotin frykter at kravet om 15 studiepoeng i
Modul 6 for etterutdanning av yrkessjåfører vil føre til
nedleggelser av studieplasser og bortfall av sjåfører.
(Foto: NLF Arkiv)
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PRISØKNING: En prisøkning kan være
konsekvensen dersom studiesteder legges
ned som en følge av kravet om
studiepoeng blir innført. (Foto: NLF Arkiv)

u rstilbudet
KRITISK: Rune Apneseth hos Sotin i
Førde frykter for en avskaling av
yrkesgruppen og nedleggelse av
læresteder dersom forslaget om å
innføre 15 studiepoeng innføres.
(Foto: Sotin)

de som fortsatt vil tilby etterutdanning
– noe som vil bety en betydelig prisøkning for en allerede presset næring, sier
Apneseth.

Avsluttende prøve

– Jeg er usikker på hvorfor forslaget fremmes. Om det er på bakgrunn av at man
har fått tilbakemeldinger om dårlige kurs
eller dårlig måloppnåelse finnes det måter
å gjøre dette på som er bedre enn å innføre et krav til studiepoeng, for eksempel ved å innføre en avsluttende prøve, sier Apneseth.

Vi mener at en yrkessjåfør med fagbrev ogopplæring
til å kunne være instruktør vil gjøre
en minst like god jobb som
en med 15 studiepoeng fra
universitet eller høgskole

Skadelig for bransjen

– Vi er helt enige i at det er viktig
med intern opplæring av instruktører, men derfra til å innføre et
krav om 15 studiepoeng er å lage et
regelverk som ikke samsvarer med
intensjonene i direktivet.
Apneseth frykter at innføringen av
studiepoeng vil være direkte skadelig for
bransjen.
– En ting er i alle fall helt sikkert. Dette forslaget vil ikke være med på å øke
fornyingen av yrkesrett. Jeg frykter at vi
kommer til å se en avskaling av yrkesgruppen i verste fall, avslutter han.
NLF-MAGASINET 2018 • NR 1

43

Distribusjonsbiler:

Urbant fra Scania
Med lanseringen av Scanias nye serie av distribusjonsbiler
er siste brikke på plass i det som har vært en gigantlansering
for selskapet. L-serie er i første rekke tiltenkt urbane oppgaver. Vi har prøvekjørt den nye distribusjonsserien med
P-hytte og ny 7-liters rekkesekser.
0
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Bedre kjørbarhet. Mer oversikt. Økt sikkerhet. Bedre ergonomi og komfort. Ny
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motorserie. Det er ikke småtteri som
skjuler seg bak Södertaljes siste store ny-

het. L-serie er laget for byen og tilpasset
byens utfordringer. Slik sett kunne ikke
stedet for prøvekjøringen vært bedre
valgt. For langt inne i skogen ved Trysil
fikk vi kjøre bilen – og der var været akkurat som man kan forvente på denne
tiden av året. Kort fortalt; De store distribusjonsmessige utfordringene fikk vi
ikke satt bilen på.
Men det vi fikk prøvd var den nye motoren på syv liter og med seks sylindre.
Motoren er en del av en helt ny motorserie fra Scania og kommer i tre ulike

CITY SAFE WINDOW: Er plassert under sideruten på høyre
side. Det skal gjøre det lettere å få øye på fotgjengere og
syklister. (Foto: Jan Harry Svendsen)

PLASS: Førermiljøet er velkjent og Scania har satset mye
på komfort og på sikkerhet. I tillegg er den innvendige
plassen økt. Hytta på bildet er den nye CrewCaben som i
første rekke er tiltenkt brannbiler. (Foto: Scania)

LAV: Lavt innsteg øker komforten for sjåførene og
bedrer sikkerheten. L-serien har ekstra lave hytter som
gjør at føreren sitter i samme høyde som andre
trafikanter. (Foto: Scania)
CREWCAB: Den nye CrewCab-hytta er basert på en P-hytte og er spesielt tilpasset brannbiler. (Foto: Scania)

effekttrinn. Vi kjørte den krafL-hytta. Den er lavere, gir bedre
tigste utgaven med 280
sikt og bilen har også en
hestekrefter og 1200
knelefunksjon for å gjønewtonmeter – og det
re det lettere å komme
som slo oss var hvor
seg inn og ut av hytstøy- og vibrata. For renovasjon
sjonssvak den var.
er den hytta ideell.
Som på de andre
I tillegg kommer
Sa mmen l i k net
modellseriene har man
motoren i versjomed P-hytta, som
ner med 220 og
vi kjørte, er gulvet
også her en eske med bygge250 hestekrefter og
220 millimeter laklosser man kan sette
med henholdsvis
vere i den nye
sammen.
1000 og 1100 newL-hytta og det mertonmeter. I følge Scakes når man skal inn og
nia skal den nye motoren
ut av bilen mange ganger i
også kutte forbruket med innløpet av et skift.
til ti prosent i forhold til motoren den
Men også P-hytta har sine nyheter. En
erstatter.
av dem er City Safe Window. Vinduet,
Den virkelig store nyheten er den nye som er plassert under sideruten, skal gjø-

re det lettere å få øye på blant annet fotgjengere og syklister.
Interiøret følger samme tema som Scania lanserte da den nye generasjonen av
lastebiler ble lansert for et drøyt år siden.
Det betyr at den høye kvaliteten på overflatene og den gode oversikten følger med
også til distribusjonsbilene. Bak i hytta er
det noen nye løsninger for oppbevaring,
men med unntak av det er interiøret
likt på tvers av de ulike modellene og
utgavene.
Som på trekkvogna og på anleggsbilene, XT, er også denne bilen modulær.
Det betyr at man har en eske med byggeklosser man kan sette sammen, men Scania vil også levere ferdig konfeksjonerte
biler rett fra linja. Det betyr kortere ledetider og raskere leveranse ut til kundene.
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Volvo størst på last i 2
Volvo solgte flest lastebiler
i Norge i 2017. Samtidig
viser markedet en svak
oppgang.
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Totalt ble det solgt 6245 lastebiler i Norge i 2017 og 35 838 varebiler. Dermed
kan de tyngste bilene notere en oppgang
i salget, mens varebilene faller noe. Den
store oppgangen ble det likevel ikke.
Sammenliknet med 2016 ble det solgt
263 flere lastebiler i fjor, mens det ble
solgt 170 færre varebiler.

Volvo størst

Blant lastebilene er Volvo størst, fulgt av
Scania, Mercedes-Benz og MAN. De
største merkene på varebil i Norge i 2017
var Volkswagen, fulgt av Ford, Mercedes-Benz og Peugeot.
Volvo hadde en markedsandel i på 38

SELGER FLEST: Volvo er største lastebilsmerke
i Norge. Sammen med Scania har Volvo over 70 prosent
av markedet for lastebiler i Norge.
(Foto: Jan Harry Svendsen)
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FORNØYD: Administrerende direktør i
Volvo Norge, Waldemar Andre
Christensen, er godt fornøyd med å
ligge i tet blant de tyngste bilene.
(Foto: Volvo)
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prosent i 2017 og solgte 1696 biler. Scania solgte 1574 lastebiler og fikk en markedsandel på 35,2 prosent. Med over 70
prosent av totalmarkedet dominerer
disse to merkene lastebilsbransjen fullstendig. Mercedes – som er tredje største
merke – solgte 648 biler og er dermed
nesten dobbelt så store som MAN. De

solgte 343 biler ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Dyktige ansatte

Administrerende direktør i Volvo Norge, Waldemar Andre Christensen gir
mye av æren for de gode tallene til de
ansatte.
– Vi har gode produkter, og et meget
godt utbygd servicenett. Men uten dyktige og dedikerte Volvo-medarbeidere i
alle ledd, ville vi ikke lykkes med å toppe registreringsstatistikken på den måten vi gjør, sier Christensen.
Han mener fremgang spesielt innen
anlegg har vært hovedgrunnen til Volvos
rekordsalg.
– Vi gjorde tunge aktiviteter i 2017 og
har slått bra fra oss i anleggssegmentet,
samtidig som vi har en rekke tekniske
løsninger som kundene setter pris på,
sier Christensen.

Stabilt i 2018

Med fasit i hånd er det ikke de store

i 2017
endringene å spore i markedet for lastebiler. Også for bilene fra seks tonn og
oppover er markedet stabilt. Det tror
bransjen også at 2018 vil bli.
– Vi venter ingen store endringer for
2018. Fortsatt vil det være høy aktivitet
innen infrastruktur, men vi tror på et
marked som ligger på samme nivå som
i år, sier Jon Eystein Lund i MAN.
Heller ikke Scania tror på dyptgående
endringer i året vi nå er et lite stykke
inne i.
– Vi tror på et marked som ender opp
omtrent på samme nivå som i år, sier
John Laustad i Scania.
Hos Mercedes er man fornøyd med at
markedsandelen innen segmentet over
seks tonn har økt fra 14,7 prosent i 2016
til 16, 3 prosent i 2017.
– Dette er all time high for oss og over
vår målsetning. Det er vi selvsagt svært
godt fornøyd med. Vi ser at det å bygge
stein for stein gir resultater og det er en
strategi vi kommer til å følge også i
2018. Vårt mål er å være en solid num-

STØRST PÅ VAREBIL: Volkswagen ble største varebilmerke i 2017. Salget av Crafter (bildet) gikk kraftig frem etter
lanseringen av den nye modellen – men fortsatt er det Volkswagen Transporter som er den mest solgte varebilen i
Norge i 2017. (Foto: Jan Harry Svendsen)

mer tre i markedet som vi tror ender opp
omtrent som det gjorde i 2017, sier Olav

Tingvall hos Bertel O. Steen som importerer Mercedes-Benz til Norge.
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Region 1 Østfold og Oslo/Akershus
INGEN EFFEKT: En lavutslippssone vil
favorisere useriøse transportører dersom
den innføres. (Foto: NLF arkiv)

Lavutslippssone utsatt:

Vi kjemper videre!

4. januar slapp byrådet i
Oslo nyheten om at de utsetter den foreslåtte lavutslippssonen i ett år. Alle lastebileiere med nyere Euro 5-motorer
kan igjen trekke pusten, men
angsten vil ikke slippe taket.
0

JAN HARRY SVENDSEN jhs@lastebil.no

– Dette er bra, men dessverre ikke godt
nok, sier regionsjef J.Kristian Bjerke til
«Lastebil».
Oslos røde byråd begynner å få dårlig
tid. Det er under 2 år igjen til neste kommunevalg og særlig MDG må få fart på
gjennomføringen av valgløftene. 100
meter sykkelvei her og der og noen utskjelte beboerparkeringer, gir neppe gjenvalg. Sterkere lut må til. Tomme nedsnødde «utekontorer» i Oslo sentrum gir også
et litt stusselig bilde på kommunens klimasatsing.

Feil

NLF Oslo & Akershus har jobbet intenst
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SKEPTISK: – Vi er glade for at
byrådet nå utsetter lavutslippsonen, men vi frykter for
konsekvensene dersom den
innføres om ett år uten at gode
overgangsordninger er på plass,
sier regionssjef J.
Kristian Bjerke.
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UTSATT: Foreløpig er lavutslippssonen i Oslo utsatt ett år.
(Foto: NLF arkiv)

for å stoppe innføring av en lavutslippssone. Vi mener den er unødvendig og at
byrådet må se om alle de andre miljøtiltakene virker, før de innfører nye. En lavutslippssone som omfatter hele Oslo og
som ikke tilbyr en rimelig overgangsordning for nyere Euro 5-biler, vil ikke ha
annen effekt enn å legge enda flere økonomiske belastninger på allerede hardt
pressede norske lastebileiere.
– Dette er feil politikk og det har vi på
en saklig og grundig måte argumentert
for i møter med Oslos politikere. Hvis
MDG må innføre en slik sone, så kan vi

motvillig leve med at sonen gjelder
innenfor ring 2 og at det gis 3 års overgangsordning for Euro 5–motorer. Men
dagens forslag vil bare favorisere useriøse
transportører og ha marginal virkning på
miljøet, mener Bjerke.

God dialog

NLF Oslo & Akershus har en god og
åpenhjertig dialog med byråd Lan Marie
N. Berg og hennes rådgivere. Bjerke forteller at denne vil fortsette i 2018.
– Ett års utsettelse er jo bedre enn ingens års utsettelse, men for en transportør
med 10 Euro 5-biler kan dette betyr en
halv million kroner i ekstra utgifter per år!
Det er mye penger og kan bety liv eller
død for enkelte. Vi kjemper videre og har
bestilt nye kaffekopper til møter med byråd Berg, understreker regionsjef Bjerke.
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Vil ha prøveordning med lastebil i kollektivfelt
Det hele begynte egentlig for
lenge siden. I et møte med SVV
Østfold 4. mai 2017 fremmet
NLF Østfold et skriftlig forslag
om å åpne for tungtrafikk i
bussfilen blant annet på RV 110
fra Se-ut til Fredrikstad.
SVV takket for forslaget og lovet å se på
det.
– Vi har et utmerket forhold til SVV i
Østfold, men ofte betyr at de skal «se på
noe» at de vil se, men ikke røre, sier
regionsjef J.Kristian Bjerke.
Derfor har NLF Østfold med fylkesleder
Erik Graarud i spissen presentert
forslaget for andre i fylket. Først ute var
Nettbuss, som stilte seg positiv til en
prøveordning. Deretter gikk turen til to
næringsforeninger og ordførerne i
Fredrikstad og Sarpsborg.

Stor politisk vilje

Det er ikke hver dag NLF opplever et
nærmest samstemt politisk miljø som
støtter våre forslag, men det har vært
tilfellet i denne saken.
– Det var selvsagt viktig med støtte
fra busselskapet, for det er jo deres
enemerker vi ønsker å dele. Men nesten
like viktig er det at politikerne ser
positivt på forslaget. Med svært
god hjelp fra næringsforeningene i Fredrikstad og Sarpsborg,
ble ordførerne i Østfolds to
største byer, Fredrikstad
og Sarpsborg, med på
laget, forteller
fylkesleder i NLF
Østfold, Erik
Graarud.

Men Fredrikstadordfører Jon-Ivar
Nygård var ikke alene om å stille seg bak
forslaget. Ordføreren i Sarpsborg hoppet
på underveis og fylkesvaraordfører
Siv-Henriette Jacobsen og leder av
fylkets samferdselskomite, Olav I. Moe,
stilte seg også bak tanken.

SVV må røre

Nå gjenstår det vel egentlig bare at SVV
slutter å se og begynner å røre, slik at
dette blir virkelighet når den nye traseen
kommer i full drift. Det vil også være
aktuelt å teste ut andre strekninger
også, slik som Fredrikstadbroen og
hovedveien mellom Øra og
Sarpsborg. – Vi er litt stolt av
at dette så langt har falt i
god jord og ser frem til å
teste ut modellen. Dette
vil være et prøveprosjekt, men det
vil sette Østfold
på samferdselskartet.
Særlig
hvis
det

blir vellykket. Funker dette
vil yrkestransporten
spare mange timer i
kø og tid er som
kjent penger.
Mange penger,
avslutter J.
Kristian
Bjerke
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S.KO COOL COMPLETE
med Schmitz egenutviklede
«EXECUTIVE kjøleaggregat»
i kombinasjon med vår kjente
FP-elementer oppnås lavere driftskostnader og en bedre totaløkonomi.

www.cargobull.no

Med «SKO COOL og EXECUTIVE
servicepakke» kan vi tilby et komplett
Schmitz-produkt som gir lavere
service- og vedlikeholdskostnader og
høyere restverdi.

Informasjon på: +47 23 96 14 00

Region 2 Hedmark og Oppland

Velkommen til Wadahl
Norges Lastebileierforbund Hedmark og
Oppland arrangerer årsmøte på Wadahl.
Helga starter med sosialt samvær fredag
9. mars. Lørdag er den store årsmøtedagen
der det også blir et fagseminar samt opplegg for ledsagerne. Om kvelden blir det
festmiddag. Søndag avslutter vi med
brunsj. Vi kan garantere en trivelig helg.
Forhåpentligvis også gode diskusjoner om
NLFs framtid.Husk å melde deg på til Hege:
Mobil/SMS: 468 74 725 eller epost: hag@
lastebil.no

Full mann plaget
lastebilsjåfør
Twittermelding fra politiet en helg i januar:
En overstadig beruset mann hadde natt til
fredag ikke noe bedre å gjøre enn at han
bestemte seg for å plage en hvilende lastebilsjåfør. Alle vet at lastebilsjåfører er pålagt å hvile i jobben, men det er ikke enkelt
når en full mann plager deg. Hendelsen
skjedde i 01.00-tiden i Stange. Mobberen
ble tatt og havnet bak lås og slå.

Ny døgnhvileplass
i Ringsaker
NLF krevde at det skulle bygges en døgnhvileplass ved E6 i Ringsaker. Den ble tegnet inn i Brumunddal. Kommunen var ikke
spesielt begeistret. Nå er det avklart at det
vil komme en døgnhvileplass for langtransportsjåfører i tilknytning til et av
E6-kryssene mellom Brumunddal og Rudshøgda. Men hvor den blir, og den konkrete
utformingen av den, er ennå usikkert. I
samråd med Ringsaker kommune vil Nye
Veier utarbeide grunnlag for en anbudskonkurranse for å få etablert en slik døgnhvileplass nær et av kryssene på nye E6.
Anbudskonkurransen vil inneholde krav til
planlegging, etablering og drift av døgnhvileplassen, utstyrt med de fasiliteter
som framkommer i Vegdirektoratets nasjonale plan. Nye Veiers hensikt med anbudskonkurransen er at det fører til en prosess
blant tilbyderne som gir åpning for alternative lokaliseringer. Den beste tilbyderen
med det beste totaltilbudet vil få oppdraget med å etablere plassen.

Hedmark +
Oppland =
Innlandet
Da er det bestemt. Hedmark og Oppland følger etter
lastebileierforbundet og «inngår ekteskap» i Innlandet. I
NLF-sammenheng mener vi at en langvarig forlovelse og
drøye 10 år som en enhet har vært svært vellykket. Men
hva betyr det nye storfylket for lastebileierne?
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

– Vi er selvfølgelig mest spent på hva
sammenslåingen fører til for fylkesvegene. Dette gjelder mer enn halvparten av
det offentlige vegnettet i Innlandet. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Til sammen
rundt fire milliarder kroner. Vil det komme mer penger til å rette opp fylkesvegene før det er for sent?

Det er regionleder i Hedmark og
Oppland, Odd Haakenstad, som stiller
spørsmålet. Han vet hva som er viktigst
for vår næring. I regjeringserklæringen
ble det varslet opprustning av viktige
eksportveger inkludert fylkesvegene.
Men det er ikke klare nok signaler. I
Innlandet har vi hele 6885 kilometer

SLIK: så det ut på FV289 over Eggeåsen i sommer. Vegen mellom E16 og Valdresflya er viktig for tungtransporten.
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Fakta om
sammenslåingen

VEGFYLKE: Innlandet har
mange viktige veger som binder
landet sammen - både øst-vest
og nord-sør. (Tegning: Oddmund
Mikkelsen)

• Fylkeskommunene i Hedmark
og Oppland blir slått sammen
fra 1.januar 2020.
• Fylkesmannen (statens
representant i fylket) blir slått
sammen fra 1.januar 2019.
• De geografiske fylkesnavnene
skal bestå – men det sammenslåtte fylket får navnet
Innlandet
• Til stortingsvalg vil Oppland
og Hedmark fortsatt opprettholdes som egne valgkretser
• De to fylkene vil bli én valgkrets
i fylkestingsvalget
• Hedmark fylke har parlamentarisme, og det er fylkesrådet som er utøvende makt
• Innlandet fylke skal styres
etter formannskapsmodellen
– samme modell som Oppland
har brukt.

med fylkesveger med svært varierende
standard.

kesveger gir i hvert fall ikke mindre miljøutslipp!

Hva er god nok veg?

Samferdselsavdelingen til Hamar

Oppland har brukt mer penger på fylkesvegene enn Hedmark. Oppland har også
satt i gang med bomprosjekter – blant annet på FV33 og FV34. Trafikken varierer
mye på de enkelte fylkesvegene. Noen har
lite trafikk – drøyt 100 biler per dag. Andre opptil 15 000 biler hver dag. Fv33 i
Gjøvik og Furnesvegen i Hamar er eksempler på fylkesveger på toppen av lista.
- Mange veger er veldig dårlige. Vi forstår at ikke alle kan være perfekte, men
hva er god nok veg?
Standardkravene ligger i bunn. Det er
et minimum at vegene utbedres i henhold
til disse kravene, sier Haakenstad og legger til: - De dårlige fylkesvegene koster
svært mye penger for vår næring. Vi bruker lengre tid på strekningen enn vi burde. Vi bruker mer drivstoff. Vi har større
slitasje på bilene. Alle snakker om klimautfordringene nå for tida. Dagens fyl-

DYRT: Dårlige fylkesveger koster mye penger. Det er
våre oppdragsgivere – privatpersoner, bedrifter og
kommuner - som må betale regningen, sier Odd
Haakenstad. (Foto: Jan Harry Svendsen)

Hedmark og Oppland har ofte kranglet
om prioriteringer. Uenigheten har ødelagt
mye. Vegforum Innlandet er et eksempel
på det motsatte. Med NLF, MEF og
NHO i spissen, ble det fart på vegutbyggingen. Så får vi se om de to fylkene blir
sterkere som en enhet.
Oppgavene blir de samme som før.
Innlandets hovedsete blir i Hamar. Der
skal også vegadministrasjonen holde til.
Flere byråkrater flyttes også fra Statens
vegvesen til Innlandet fylkeskommune,
men det er ennå ikke klart hvor stor vegavdelingen blir.
Ingen av de ansatte i de to fylkeskommunene skal sies opp som direkte følge av
sammenslåingen, men det kan bli
endringer for regionrådene. Innlandet
skal i gang med en prosess for fremtidig
organisering av regionrådene i den nye
fylkeskommunen.
NLF-MAGASINET 2018 • NR 1
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Byutvikling Grenland

Store vyer, mye kollektiv
persontransport og G/S,
men også understreking av
at nullvekst i transport ikke
skal gjelde næringstransport.
0

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

Dette var hovedinntrykket på dagskonferansen om byutvikling som 10. januar
ble holdt i Porsgrunn. Rammen ble lagt
innledningsvis da vegdirektør Terje Moe
Gustavsen åpnet dagens lange talerrekke
med å oppsummere og begrunne den
byutredningen som nå ble offentliggjort.
– Næringslivet skal blomstre og befolkningen skal trives i fortettede byområder,
åpnet Gustavnsen med. Før han la til at
man må passe seg slik at næringslivet og
næringstrafikken ikke blir lidende.
Gustavsen noterte at parkeringsavgifter
virker kraftig regulerende på privatbilismen sammen med bompenger - men at
dette må settes inn i en helhetstenkning.
Næringstrafikken i området er ifølge
prosjektleder i Vegvesenet, Eva Preede,
beregnet til 10 prosent, mens lettere nyttekjøretøy og servicetrafikk er beregnet til
å stå for ytterligere 11 prosent. Bare fire

NÆRINGSTRANSPORT: - Den er nødvendig og omfattes ikke av nullvekstmålet, sa Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

prosent beregnes å være gjennomgangs-trafikk. Også Preede understekte
da hun beskrev de enkelte handlingsalternativene at «...vi ikke skal redusere gjennomgangs- og næringstrafikken».
Til slutt i møtet om trafikk- og næringsutfordringer i dette store og tunge
industriområdet fikk man som vanlig
også en understreking av statlig forsømmelse av den såkalte «gassveien», veien
inn fra E 18 til gass- og petrokjemianleggene på Frier vest. Direktør Magnar
Bakke i Ineos AS la ikke fingrene mellom

i sitt innlegg «Frier vest – bom stopp uten
gassveien?».
– Opparbeidelse av en god vei her har
vært lovet av staten siden oppstart på
1970-tallet, men ingenting har blitt gjort.
I stedet har man jevnlig trailervelt og
møteulykker på en tilsynelatende idyllisk
vei fra karjolens tid, sa han i sitt innlegg.
Sett med NLFs øyne er utredningen
positiv om man bare lytter mer til vegdirektør og prosjektgrupper enn til ulike
pressgrupper i lokalbefolkningen.

Nestenulykke med positiv oppfølger
Videoopptaket av skolegutten som var bare brøkdel av sekund fra å
bli påkjørt av en lastebil i Gol i fjor har blitt sett av mange. Bare
sjåførenes snarrådighet reddet livet hans.
Skolen, politi, vegvesen, buss- og lastebilnæring tok tak i saken
og gjennomførte en to dagers trafikksikkerhetsaksjon på Gol skole
rett over nyttår. Med instruksjoner, filmer og praktiske demonstrasjoner i biler fra NLF-medlemmer lokalt og Nettbuss ble alle elever
fra første til fjerde klasse med på en grundig gjennomgang av hva
som er viktig å huske på som myk trafikant.
Mønsteret for de to opplæringsdagene var åpenbart «Venner på
veien»-aksjonen lokallagsleder Ole Roar Hagen hadde gjennomført
for førsteklassingene på samme skole i 2016. Nå stilte han derfor
gjerne opp igjen, med assistanse fra et par andre NLF-medlemmer,
Sundbrei Transport og Brøto Transport.
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BREDDE: Også Nettbuss i Gol var til stede. Møtet kom i gang i kjølvannet av
den dramatiske videoen der en gutt nesten ble påkjørt av en lastebil. Kun rask
reaksjon fra sjåførene hindret en katastrofe.

ProWash Skummer 6006
Sparer både kjemi og tidsbruk

Med vårt skumanlegg
ProWash Skummer 6006
vil du spare både tid og kjemi.
Sammen med vår ProWash kjemi vil
det gi et flott resultat.
Ta kontakt med oss for mer
informasjon og tilbud.

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

Tlf. 901 56 200
post@kjemico.no
www.kjemico.no

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)

Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Årets viktigste saker
Det mangler ikke på saker
for styrene i Agder og Rogaland og arbeide med i det
nye året. Her er en oversikt
over noen av de viktigste
sakene vi jobber med i år.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

I 2018 holder vi søkelyset på byavtaler. På
Nord-Jæren fikk vi sammen med næringsforeningen til et tak på 75 passeringer og timesregel. I år jobber vi mot det
samme på Haugalandet og i Kristiansand, i tillegg må vi ikke miste søkelyset på Arendal som også ser på byavtaler.
Som før jobber vi mot miljødifferensiering for biler med Euro VI-motorer.
E134, Ytre ringvei og E39 er alle veier
som står høyt på NLFs agenda i 2018.
Ytre ringvei rundt Kristiansand er en
nøkkelstrekning for god trafikkavvikling VIKTIG: Å jobbe videre med Fair Transport blir viktig for Region 4 i NLF i året som kommer. (Foto: Jan Harry Svendsen)
gjennom byen. Når den nye traseen bygges blir det viktig å sikre god trafikkflyt
og fremkommelighet. I tillegg har vi vegvesen skal vi sette søkelys på hvilke
E134. Veien er prioritert i forhold til tun- strekninger som bør prioriteres.
NOK Å GJØRE: Veier,
byavtaler og miljødiffeneller over fjellet, men vi må hjelpe
Sist, men ikke minst er det viktig
rensiering blir alle viktige
politikerne som vil fremskynå få Transportkorridor vest,
satsningsområder i 2018
de byggingen. Det blir
som er en del av bypakka
lover Reidar Retterholdt.
også viktig å holde søpå Nord-Jæren, på
(Foto: Jan Harry Svendsen)
kelyset på de verste
plass. Den må framstedene i Etne og i
skyndes og det bør kontinuerlig vervearbeid kommer vi til å
Ølen og omegn.
være mulig i og ha søkelys på gjennom hele 2018.
E134, Ytre ringvei
Samarbeidet med Statens vegvesen
Både E18 og
med at byavtalen
med hensyn til kontroller, vinter- og veiE39 er viktige profinansierer
utbygog E39 er alle veier som
vedlikehold fortsetter også - samtidig som
sjekter. Vi må pasgingen.
står høyt på NLFs
se på at de ikke
Rekruttering og vi skal jobbe videre med trafikksikkerhet.
drar ut i tid og det
faglige samlinger Venner på veien blir med andre ord viktig
agenda i 2018.
er viktig at veien er
blir også viktige for også dette året.
Vi vil selvsagt også jobbe videre med
på plass innen rammen
oss i 2018. Vi skal
Nye veier AS har gitt seg
fortsette å ha søkelys på transportkjøperne gjennom Fair Transselv. Vår jobb blir å være til
kompetanse hos våre med- port som ble lansert i 2017. Er du en bestede for å gi våre innspill og for å
lemmer. Derfor skal vi ha fag- drift som vil være med i Fair Transport
sikre at tidsplanen holder. Spesielt er tra- kvelder og vi vil gjennomføre flere kurs bør du ta kontakt med oss. Det anbefaler
sevalget i Rogaland vanskelig.
med ulike temaer. Har du et ønske? I vi også at du gjør dersom du ennå ikke
har Kvalitet og Miljø på Vei (KMV) på
NLF skal heller ikke glemme fylkes- såfall bør du ta kontakt med oss.
veiene i 2018. Her trengs det utbedringer
Samtidig fortsetter rekruttering til næ- plass i din bedrift. Og trenger du støtte?
og veiene må oppjusteres med hensyn til ringen og til NLF å være viktig. Et aktivt Da kan vi hjelpe deg gjennom vårt samvekt og lengde. Sammen med Statens samarbeid med opplæringskontorene og arbeid med Enova.
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Godt frammøte hos
Statens vegvesen

Nok engang inviterte Statens vegvesen til samling på kontrollstasjonen for NLF Rogaland. Oppmøtet var godt og temaene
interessante.
0

GODT FREMMØTE: Mange hadde interesse av oppsummeringen av kontrollåret 2017 som ble presentert hos
Statens vegvesen. (Foto: Reidar Retterholt)

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Dag Folkestad fra Statens vegvesen inviterte tradisjonen tro NLF Rogaland til
samling på kontrollstasjonen i Stavanger.
En lydhør forsamlig fikk høre om kontrollvirksomheten til Statens vegvesen i
2017 og hvilke feil som går igjen når man
stopper lastebiler langs veien. I tillegg
gikk Folkestad gjennom de viktigste prioriteringene for Statens vegvesen i året vi
nå så vidt har tatt fatt på.

stede. Mange lyttet med stor interesse da
han gikk i gjennom opplegget de har i
forbindelse med Enova-støtten, som blant
annet deles ut til bedrifter som jobber mot
å bli mer miljøeffektive.
For Ørland har samarbeidet med
Enova ført til en drivstoffbesparelse på
rundt ti prosent, samtidig som bedriften
har mindre slitasje på biler, mindre stress
hos sjåføren og færre skader.

Gir støtte

Fair Transport

Men det var ikke bare Statens vegvesen
som stilte opp denne kvelden. Også Willem Koyman fra Ørland Transport var til

På møtet var også markedsdirektør i NLF
Kjell Olafsrud. Han fortalte om Fair
Transport og KMV, og om hvordan be-

Gratis lederkurs
Som NLF-bedrift har du tilgang på en rekke kurs og verktøy helt gratis.
Nå tilbyr vi gratis lederkurs i Haugesund, Stavanger, Kristiansand,
Arendal og i Grimstad
Mange er ikke klar over alt hva NLF tilbyr av
ulike kurs, systemer og verktøy – og at flesteparten av dem er gratis. Felles for dem er at
de gir deg en rekke fordeler enten man skal
møte kunder, kontrollinstanser eller myndigheter. Samtidig gir deg deg og din bedrift
fordeler knyttet til den daglige driften – og
akkurat det er en av grunnene til at NLF tilbyr
gratis lederkurs til sine medlemmer.
Vi vet at lastebileiere er svært gode «kremmere» og har stor kompetanse rundt drift.
Men det finnes en del enkle systemer på våre
nettsider som gjør lastebileieren enda bedre
rustet til å møte hverdagen og som gjør den
daglige driften lettere.
Og det er nettopp det som er formålet når

vi nå tilbyr gratis lederkurs til medlemmene.
Gjennom å delta bygger man opp et fundament med de riktige verktøyene for å følge
opp de ansatte på en enkel, god og på en ryddig måte. En hyggelig bieffekt er færre uhell,
mindre sykemeldinger og en hyggeligere
bunnlinje.
Så bli med på gratis lederkurs – alle kursene starter med servering klokken 17.30 på
følgende steder:
• Haugesund 5. februar i lokalene til
Transportkompetanse Kvaløygata 3
• Stavanger 6. februar i lokalene til MAN
Røynebergsletta 31 (rett ved Biltilsynet),

drifter ved bruk av Kvalitet og Miljø på
Vei kan bli en Fair Transport-bedrift med
enkle virkemidler. Olafsrud fortalte også
om hvordan transportkjøperne involveres
i Fair Transport der ideen er å kjøpe transport fra ansvarlige transportbedrifter.
Mot slutten gikk fylkesleder i Rogaland, Herman Berg, gjennom de viktigste
sakene vi skal arbeide med i 2018. Han
fortalte også om hvordan kontrollene til
SVV fungerer i Rogaland og hvor gode
de er blitt til å plukke ut biler med feil.
Igjen takker vi Statens vegvesen, våre
samarbeidspartnere og ikke minst alle
medlemmene som møtte opp på samlingen.

• Kristiansand 7. februar i lokalene til NLF
hos Rolands i Mjåvannsveien 188
• Aust-Agder 8. februar i If sine nye lokaler
i Grimstad Terje Løvås vei 1
Påmelding gjøres ved å sende en
e-post til Reidar Retterhold på
rr@lastebil.no eller ved å ringe
telefon 907 73 207.

Årsmøte 17. mars på
Lindesnes Havhotell
Årsmøtet i Rogaland og Agder
arrangeres 17. mars på
Lindesnes Havhotell. Det blir et
spennede opplegg gjennom hele
helgen med foredrag, ledsagerturer og en god sosial ramme.
Sett av helgen allerede nå.
Formell innkalling sendes ut.
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Region 5 Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Venner på veien

Vadheim og Lavik skule i
Høyanger kommune
0

JAN-OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no

Den 15. desember gjennomførte vi Venner
på veien i Vadheim. På vei mot skolen
tenkte vi at dette kom til å bli en kald opplevelse.
Utetemperaturen var -15,5 grader. Heldigvis ble det litt «mildere» før vi kom
frem til Vadheim og skolen der. Temperaturen viste nå -7 grader.
14 elever ventet i spenning på hva vi
ville fortelle og vise denne dagen. Fra Vadheim skule var det 10 elever fra 1.-2. skoletrinn. I tillegg hadde 4 elever og en lærer
tatt turen fra Lavik skule, en kjøretur på
ca. 30 minutter.
Elevene fulgte nøye med da Jan-Ove
fortalte om blindsoner, hvordan man oppfører seg i trafikken, bruk av refleks og
refleksvest, samt mye mer.
Ute fikk alle demonstrert hvor store
blindsoner det er rundt en stor lastebil.
Kulden til tross, elevene storkoste seg
denne formiddagen.
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VENNER PÅ VEIEN: er like populært som det er nyttig. Elevene fulgte godt med da vi i NLF lærte dem om blindsoner, bruk
av refleksvest og om hvordan man oppfører seg i trafikken. (Alle foto: Mohanned Galal)

På Stortinget

PÅ STORTINGET: NLFs regionssjef, Jan-Ove Halsøy, var på Stortinget med Hordalandsbenken for å diskutere E134 over
Haukelifjell.

NLF Region 5 og Hordalandsdiagonalen møter
Hordalandsbenken på Stortinget
Den 5. desember 2017 var NLFs regionsjef i region 5, Jan-Ove Halsøy sammen
med Hordalandsdiagonalen i møte med
Hordalandsbenken på Stortinget. Hordalandsdiagonalen er sammensatt av representanter fra næringsliv og kommuner.
Tema for møtet var E134 over Haukelifjell med arm mot Bergen. Som kjent er

Møte med Statens
vegvesen i Bergen
Den 10. januar 2018 var NLF Hordaland i møte med Statens vegvesen.
På agendaen var Hordfast, veivedlikehold vinter- og sommer, tunnelvedlikehold, ny E16 mellom Arna og
Stanghelle og kontroll av kjøretøy. Fra
Statens vegvesen stilte avdelingsdirektør Arve Tjønn Rinde, prosjektleder for E16 Arna-Stanghelle - Gunnar
Søderholm, prosjektleder for E39 Aksdal-Bergen – Signe Eikenes, avd. direktør for veiavdelingen i Hordaland
– Grethe Vikane, senioringeniør Rune
Henning Skår og seniorrådgiver Knut
Helge Olsen.
Hver enkelt representant fra Statens
vegvesen hadde en 30 minutters presentasjon. Deretter var det tid til 15
minutters diskusjoner rundt hvert
enkelt prosjekt.

det vedtatt at E134 er en av i alt to foretrukne hoved traseer mellom øst- og vest.
E134 er et av landets mest lønnsomme
veiprosjekt dersom en også bygger armen
til Bergen.
Budskapet var klart: Vi krever oppstart
av KVU på armen i 2018, med byggestart
i andre halvdel av nåværende NTP-periode.

Ny rådgiver på plass
i region 5

Møte med Statens
vegvesen i Førde

Dagrunn Krakeli valgte høsten 2017 å si opp sin
stilling som distriktssjef i NLF. Dagrunn har i en
årrekke stått på for NLF og opplæringskontoret i
Møre og Romsdal.
Heidi Rudaa er fra 1. januar 2018 ansatt som ny
rådgiver i region 5. Heidi har allsidig yrkesbakgrunn, og har opparbeidet seg gode datakunnskaper og kompetanse innen økonomi, regnskap,
personalhåndtering og finans. Vi ønsker Heidi velkommen som ny rådgiver i region 5.

Den 14. desember var styret i NLF Sogn
og Fjordane i møte med Statens vegvesen i Førde. På agendaen var blant
annet kontrollrutiner, veivedlikehold
sommer og vinter, ny tunnelforskrift,
generelt vedlikehold av tunneler og hva
NTP betyr for Sogn og Fjordane.
Statens vegvesen stilte med avdelingsdirektør Svenn Egil Finden og seksjonsleder Thormod Gausdal.

PÅ PLASS: Heidi Rudaa er ny rådgiver i
region 5. (Foto: Jan Harry Svendsen)
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Region 6 Trøndelag

E6 Soknedal
Dere har sikkert fått med dere at
Statens vegvesen har startet opp
anleggsarbeidet med å bygge ny
veg gjennom Soknedal.
SVV vil tipse dere om at det er
opprettet et SMS-varsel der det
varsles om sprenginger. Den nærmeste tida blir det bare korte stopp
(noen få minutter), men etter hvert
blir det lengre stopp. Mer informasjon om varselet ser dere her:
https://www.vegvesen.no/
Europaveg/e6soknedal/nyhetsarkiv/sms-varsel-om-sprenginger

Forum for samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag –
Julemøte
Den 12. desember ble det tradisjonelle julemøtet i regi av Forum for
samfunnssikkerhet og beredskap
Trøndelag (FSSBT) avholdt i Trondheim. 65 deltakere møtte opp for å
høre om nytt fra Trondheim havn ved
havnedirektør Wollert Krohn-Hansen,
status for utbyggingen på Ørland
kampflybase og mottaket av våre nye
kampfly F-35 ved sjefen sjøl «Sandy». Oberstløytnant Egil Haave fra
HV-12 orientere om siste nytt vedrørende den store NATO-øvelsen Trident
Juncture høsten 2018. Det er ingen
tvil om at transportnæringen vil merke denne øvelsen. Det blir nok mange
oppdrag, men vi må også påregne en
del aktivitet langs vegene. Foredragsrekken ble avrundet med et
meget interessant foredrag om sammenbrudd i organisasjoner ved kriser. Professor Stig Johannessen fra
NORD Universitet tok oss gjennom
dette temaet med utgangspunkt i
erfaringene fra 22.7 og krigen i Libya.
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Spennende tider

Det er snart 214 år siden
Christian VII av Danmark
og Norge besluttet at
Trondhjems amt skulle
deles i to.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Årsaken til dette var at Trondhjems
amt var det folkerikeste i Norge, og
amtmannen klaget over at det var for
stort og vanskelig å administrere. Det
var en forståelig klage på en tid da det
nesten ikke fantes veier som var kjørbare med vogn. Det meste av kommunikasjonen måtte foregå med postrytter eller med båt. Alt dette sammen
med en del andre faktorer medførte at
det ble besluttet å dele det store amtet.
Dermed oppsto Søndre Trondhjems
amt og Nordre Trondhjems amt. Fra

1919 har navnene vært Sør-Trøndelag
Fylke og Nord-Trøndelag Fylke. Endelig er vi blitt et samlet Trøndelag
igjen. Våre politikere og offentlige instanser har jobbet mye med sammenslåingen slik at alt skulle være klappet
og klart ved inngangen til det nye året.
Selvsagt vil det fortsatt være ting og
tang som skal gå seg til, men grunnlaget er lagt. Det samme vil også gjelde
for næringsliv og organisasjoner, der
noen har slått seg sammen, mens andre
sikkert kommer etter hvert. Uansett
kan man spore en offensiv drive i Trøndelag. Nå har vi muligheten til å starte
med blanke ark på en del områder. Viljen til å involvere hverandre i prosesser
og daglige utfordringer er helt klart til
stede. Samhandling vil være et av
Trøndelags viktigste virkemidler for å
skape en robust region for befolkning
og næringsliv. Det som er bra for naboen, er også bra for meg.

Møte med Statens vegvesen
Den 18. desember var vi i møte med Statens vegvesen på Steinkjer. Dette ble det siste møtet med
dagens organisering. Dette påvirker også SVV,
noe som medfører rokkering av folk og stillinger.
Hovedtema i møtet var som dere sikkert forstår,
vinterdrift. Det er ingen tvil om at vi har forskjellig oppfatning hva angår kvaliteten på gjennomføringen. Vår inngang på møtet var at vintervegene blir dårligere og dårligere. Vi gjentok at vi
mener det er en systemfeil og at tiden er inne for
å se nærmere på dette. Over tid har vi sett at de
som utfører jobben på vegen får dårligere og
dårligere betingelser. Dette medfører blant annet
færre tiltak på vegen og at kritisk kompetanse
forsvinner. Vinterdrift er et eget fagområde der
ikke bare brøyting og strøing er avgjørende. Like
viktig er lokalkunnskap om vegen og værforholdene. SVV vil ta opp saken innenfor sitt system
og bidra til at man ser nærmere på innretningen
av driftskontraktene. Vi ser frem til dette.
Vi etterlyste også muligheten for ekstra tiltak

SISTE MØTE: Litt vemodig at dette ble siste møte innenfor
dagens struktur. Temaene skal vi nok sørge for at blir
holdt varme i fortsettelsen.

ved krevende forhold. Med dagens systemer får
vi varsling om vær og føre i god tid før det inntreffer. Det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne iverksette tiltak før det er for seint. SVV vil se
på muligheten for å få til dette innenfor de løpende kontrakter. Vi har klare forventninger om
at det blir hyppigere bruk av strøbiler denne vinteren.

Bransjedag med AMO-kurset
Den 14. desember var det
bransjedag for elevene på
AMO-kurset ved Gule Biler.
Det er alltid greit med et avbrekk fra skolebenken for kommende yrkessjåfører.
Det er jo i praktisk arbeid man vil være.
Vi startet dagen hos Vangs Mek. Verksted
AS på Inderøy. Her tok Kjetil Vang imot
oss og ga oss en orientering om bedriften.
Med sine 60 ansatte sørger de for å produsere løsninger for vår bransje. Produktspekteret spenner fra fleksible vogntog og semitrailere for flis og bulk, til
bilpåbygg og tilhengere for tung- og spesialtransport opp til 100 tonn. Det handler hele tiden om å tilfredsstille kundens
behov og spesifikasjoner. For kommende
yrkessjåfører er det viktig med kunnskap
om hvordan utstyret er bygd opp.
Deretter besøkte vi Utekontrollen på
Verdal, der Steinar Vist ga en grundig
gjennomgang av hva som venter den enkelte ved fremtidige kontroller. Det er
alltid greit å ha saker og ting i orden.
Kontrollene går som regel raskere da – og
vi har aldri sett flere folk i kontrollrommet enn hva vi gjorde denne dagen.
Så var det Norsk Scania sin tur og vi ble
godt mottatt på anlegget i Verdal, hvor vi
fikk en fullstendig gjennomgang av Annar Indahl. Det handler om at kunden
skal få den service som kreves. Alle vet at

KUNNSKAP: Kommende yrkessjåfører trenger kunnskap om hvordan utstyret er bygd opp, noe som skaper forståelse for
hvordan ting virker. Viktig med tanke på daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy.

DEKKMANN: Viktig med riktige dekk, noe Kurth Brandvik
hos Dekkmann poengterte under vårt besøk hos dem på
Steinkjer.

ståtid er en kritisk faktor for transportnæringen og derfor må service og reparasjoner ta minst mulig tid.
Etter en julelunsj på Sparbu Kro, gikk
turen til Dekkmann. Her ble det omvisning på anlegget før Kurth Brandvik ga
oss en fordypning i dekkets oppbygging
og de faktorer som er viktig for valg av
riktig dekk. Man skal finne løsninger
som ivaretar veigrep, støy, rullemotstand,
levetid og ikke minst økonomi. Ingen tvil
om at dekk får litt annen betydning etter
en slik gjennomgang.

Venner på veien

Den 20. desember besøkte vi Hommelvik skole som ligger i Malvik
kommune. Skolen har omlag 340 elever fra 1. til 7. trinn, og rundt
110 barn på SFO. Skolen flyttet inn i nåværende lokaler i 2003, men
den har vært i drift siden 1856. Den gangen var det nok ikke snakk
om refleks og blindsoner. Det var derfor på høy tid at vi satte av noen
timer sammen med 1. og 2.trinnet, til sammen 114 elever. Først var
det gjennomgang av trafikkregler og visning av film i klasserom.
Deretter fikk alle sitte bak rattet på en lastebil. Gjett om det var populært. Det er heller ingen tvil om at man forstår hva en blindsone er
når man har fått opplevd dette med egne øyne.
En stor takk til Ola Granlund, Skevig’s Lastebiltransport AS, Nik.
Haugrønning AS og Fossli Maskin & Transport AS, som bidro til en
flott dag for store og små.

STAS: Stor stas å få sitte bak rattet på en ekte lastebil. Det blir noe å snakke om
når man kommer hjem.
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Nå er det opp til fylkestinget i Nordland
Rapport om fremtidige
veialternativer for fylkesvei
12 har bare en feil – den gir
politikerne for mange valg.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

Statens vegvesen leverte 5. januar i år en
utfyllende rapport for fremtidig veialternativer for Fylkesvei 12, Bustneslia (veien
mellom Mo i Rana og Nesna). Dette er
erfaringsmessig et problemområde på
vinterstid, med stigninger, svinger og liten vegbredde. NLF fikk signalisert sine
syn under NRK-Nordlands radiosending
5.januar. Rapporten fra Statens vegvesen
inneholder bare en feil etter NLFs mening – den gir politikerne for mange valg,
og vi kan bare frykte at det mest fremtidsrettede alternativet blir valgt bort på
grunn av økonomiske årsaker.

HER VISES: de ulike trasévalgene for ny vei over Bustneslia

Denne veistrekningen er kritisk for
fiskeeksporten på Nord-Helgeland og det
er av avgjørende betydning at transporten
ikke forringer verdien på lasten. Opp-

Ny berger med i NLF
Økt oppmerksomhet på
verving av nye medlemmer
til NLF gir resultater.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

I Bodø har VIFA Bilbergeren AS meldt seg
inn og opplever at medlemsfordelene gir
store gevinster – spesielt på forsikringssiden.
VIFA Bilberging AS har drevet med
bilberging i over 30 år og har opparbeidet
seg en betydelig kompetanse. Selskapet
har en komplett stall, med tungberger,
flak-biler og servicebiler.
Det geografiske området som betjenes
er hele Salten, fra Kobbelv i Nord til
Meløy i sør – og de er registrert og godkjent i StartBank (godkjenningsorgan for
leverandører).
- Vi har lenge vurdert å gå inn i NLF,
men en stressende hverdag medfører at
tiden til «fintenking» blir borte. Når vi nå
ble dyttet litt på, gjorde det valget litt enklere, sier Tom Remi Hansen.
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- Den aller viktigste grunnen til å være
medlem i NLF er det næringspolitiske arbeid. Denne jobben nyter alle som driver
transport godt av, men det er ingen selvfølge at det er slik. Hvis ikke NLF tar

drettsnæringen har signalisert en økning
av produksjonen. Dette medfører at antall
trailere med laks etter veien sannsynligvis
vil dobles de neste årene.

kampen på vegne av oss bilbergere – hvem
skal gjøre det da?
Hvis norske transportører skal lykkes i
fremtiden nytter det ikke å sitte på hver sin
tue og mumle om at alt var bedre før. Vi
må bringe sakene til bords og sørge for at
tillitsmannsapparatet og administrasjonen
viderefører våre synspunkter. Vi er avhengig av å forene kreftene og snakke med en
høy og tydelig stemme inn i det politiske
system, både i Norge og i Brüssel. Nå er
VIFA Bilbergeren i Bodø blitt endel av
den stemmen.

Innspill handlingsplan NTP
Etter at NTP ble vedtatt i sommer har Statens vegvesen fått i oppdrag å utarbeide et forslag
til handlingsplan for første periode av NTP. Forslaget er deretter gjenstand for politisk behandling i fylkeskommunene og i samferdselsdepartementet. I oppdraget ligger det mulighet
for å prioritere hvilke prosjekter som får oppstart først.
NLF Troms og Finnmark har sendt innspill til fylkeskommunene hvor vi har prioritert RV 94
Skaidi -Hammerfest, RV 93 Kløfta , E6 Kvænangsfjellet . I tillegg har vi etterlyst hurtigere
utbygging av døgnhvileplasser og åpning av flere strekninger for modulvogntog.

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
edusert e ektiv kredittid
eduserte 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
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Jubilanter:

50
05.02

62

Jarle Borgersen, 3320 Vestfossen
Jarle Borgersen trives godt på veien. Både profesjonelt og privat. Han begynte å kjøre tippbil i 1988 og driver
i dag transport av asfalt og maskiner med sine syv biler. Han har også engasjert seg i NLF på lokalt plan.
På fritiden kjører Borgersen motorsykkel.

50
20.02

Tom Ove Thomassen, 8630 Mo i Rana

50
23.02

Kai Nilsen, 4480 Kvinesdal

65
13.02

Asgeir Gil, 6700 Måløy

65
15.02

Erik Hauge, 1789 Halden

70
30.01

Kjell-Erik Føreland, 4635 Kristiansand S

I år 2000 begynte Thomassen å kjøre tippbil for Transportsentralen Rana. I dag består stallen av fire biler som blant
annet brukes til brøyting. Han har sittet i lokale styrer for NLF. På fritiden kjører han billøp når han ikke er på tur med
campingvogna i Sverige.

Utdannet industrimekaniker, men veien var mer fristende enn motorer i gamle skøyter for Kai Nilsen. Derfor
tok ha førerkort på tungbil og begynte å kjøre i 1987. Først kjørte han for Shell og Esso, før firmaet fikk
kontrakt på slakteavfall i 1990. Dette trivdes han godt med, og savnet var stort når denne kjøringen
forsvant. Men på eiersiden av Kjell N. Nilsen AS var han med på å bidra til den sterke utviklingen det firmaet
hadde. I perioden fra 2002 til 2006 satt han som medlem av fylkesstyret i NLF Vest Agder og han har også
vært kollegahjelper. På fritiden er han, sammen med resten av familien, svært engasjert i Kvinesdal RC klubb.

Gil begynte å kjøre hos Thor Tenden Transport i 1973 og fikk med seg glansårene i internasjonal transport.
Egne biler har han hatt fra 1983, og hatt egne biler fra 1983 og i 1992 startet han Måløy Container Transport
AS (MCT). I dag driver han med 5 biler som går i Norge og i utlandet. Gil vært medlem av styret i NLF Sogn
og Fjordane i flere år, og er engasjert i utvikling, og vilkår for norske lastebileiere. Når han har fri tar
barnebarna mye av oppmerksomheten. Ellers er musikk og gitarene god avkobling.

Det hele begynte med anleggskjøring tilbake i 1973. I dag har han ni biler – alle Volvoer. Noen går i
dyretransport for Nortura, andre er krokbiler og noen er kjøle- og frysebiler. Siden 1982 har Erik Hauge
vært medlem av NLF og han har sittet i flere NLF-styrer og -utvalg. Nå sitter han i fylkesstyret i Østfold.
Selv om jobben og vervene i NLF gjør Hauge til en opptatt mann har han tid til både barnebarn, sykkelturer,
skiturer og fjellturer til Sjusjøen.
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Kjell Ingemann Føreland meldte seg inn i NLF i 1946. For sønnen, Kjell-Erik Føreland var NLF selvskrevent da han
begynte å kjøre lastebil. Helt siden 1945 har familien Føreland vært aktive innen transport og de har kjørt både
nær- og langtransport. I tillegg til å ha vært styreleder for NLF Vest-Agder har Kjell-Erik Føreland også vært innom
turistbusser og han har vært åtte år i opplæringskontoret for transportfag i Vest-Agder. Siden 1995 har han vært
reiseleder med Hvite Busser som tar med skoleungdommer på tematurer til konsentrasjonsleire i Tyskland og i Polen.

75
02.02

Jon Lunn, 2837 Biristrand

80
30.01

John Hvål, 3646 Hvittingfoss

Med en Magirus kjørte Jon Lunn tømmer tilbake i 1961 og ni år etter fikk han sin første egne bil.
Han har vært aktiv i NLF lokalt og hans store interesse og lidenskap har hele tiden vært lastebiler.

Møtte du en Ford Thames i Hvittingfoss i 1956 var sjansen stor for at John Hvål satt bak rattet –
og Hvål har fortsatt lastebiler. En Scania 113 fra 1988. NLF har stått sentralt for Hvål og han har vært
engasjert på lokalt plan. På fritiden har Hvål vært glad i å reise. Han har vært på utallige bilturer
i Europa og på mange turer ellers i verden.

Fødselsdager i februar
85 år

26. Ragnar Haukland, 8208 Fauske

80 år

03 Jens Rogne-Renna, 2943 Rogne
06. Oddvar Nilsen, 2323 Ingeberg

75 år
02.
17.
20.
23.

Jon Lunn, 2837 Biristrand
Johan T. Straand, 3853 Vrådal
Johan Sandvik, 8663 Mosjøen
Kjell Sandvik Jensen, 5136 Mjølkeråen

70 år

02. Jon A. Sundby, 1930 Aurskog
03. Rolf Gustav Isaksen, 9710 Indre Billefjord
05. Wigleik Kjærgaard, 5155 Bønes
14. Jan Magnus Olsen, 3158 Andebu
16. Edvard Eriksen, 3214 Sandefjord
22. Gunnar Duun Grande, 3743 Skien

23.
23.
25.
25.

Gunnar O. Waagestad, 4934 Nes Verk
Gunnar Aasem, 7822 Bangsund
Nils-Henrik Bøhaugen, 1735 Varteig
Jan Weiseth, 7502Stjørdal

55 år

65 år

04.
06.
16.
18.
18.
23.
25.
26.
28.

60 år

50 år

13.
15.
18.
19.
08.
11.
12.
15.
16.
17.
21.
27.

Asgeir Gil, 6700 Måløy
Erik Hauge, 1789 Berg i Østfold
Jardar Engen, 2837 Biristrand
Svein Ringstad, 3420 Lierskogen
Frank Allan Jenssen, 8201 Fauske
Bjørn Halhjem, 5200 Os
Egil Bragstad, 7820 Spillum
Arne Marås, 5936 Manger
Kurs Simonsen, 9498 Harstad
Harry Nilsen, 2040 Kløfta
Håvard Wangen, 2647 Sør-Fron
Terje Buset, 2901 Fagernes

10.
15.
18.
20.
21.
23.
23.

Ronny Berg, 6901 Florø
Atle Sølberg, 7300 Orkanger
Dag Magne Nilsen, 3967 Stathelle
Torgeir Rosseland, 4619 Mosby
Kjetil Stokke, 7057 Jonsvatnet
Knut Robert Barstad, 7717 Steinkjer
Rolf Lindboe, 7054 Ranheim
Terje Røstad, 8803 Sandnessjøen
Roar Nesjø, 7630 Åsen
Trond Wiker, 2016 Frogner
Jarle Borgersen, 3320 Vestfossen
Håkon Myhre, 7056 Ranheim
Tom Ove Thomassen, 8613 Mo i Rana
Viktor Andersen, 9515 Alta
Espen Andreassen, 3735 Skien
Kai Nilsen, 4480 Kvinesdal

Fødselsdager i mars
80 år

02. Olav Ødegård, 2388 Brumunddal
18. Magnus Mildestveit, 5239 Rådal

75 år
11.
12.
14.
28.

Willy Tormod Rolstad, 9845 Tana
Salve J. Felle, 4865 Åmli
Gudmund I. Kvendset, 6645 Todalen
Trygve J. Kristoffersen, 8530 Bjerkvik

70 år

12. Egil Nicolaysen, 1713 Grålum
17. Jan Müller-Nilssen, 3420 Lierskogen
29. Helge Råheim, 6978 Viksdalen

65 år
01.
04.
06.
09.
17.
18.
22.
30.

Jørn Hilsen, 2405 Elverum
Einar Jordalen, 5713 Vossestrand
Geir Volan Johansen, 7038 Trondheim
Torbjørn Moseidjord, 4700 Vennesla
Svein Harry Bakke, 3790 Helle
Ove Martin Billerud, 2230 Skotterud
Harald Hermansen, 3825 Lunde
Ståle Fremstedal, 6390 Vestnes

60 år
07.
15.
18.
19.
22.

Magnar Vognild, 7393 Rennebu
Øyvind Havn, 5411 Stord
Asbjørn Granli, 7600 Levanger
Terje Thorsen, 7800 Namsos
Torgeir Grini, 2750 Gran

55 år
01.
04.
08.
11.
21.
24.
28.

Kjetil Dale, 4628 Kristiansand S
Einar-Are Erlandsen, 9407 Harstad
Henning Aas, 1809 Askim
Asle Andreassen, 7670 Inderøy
Bjørnar Lorentzen, 9950 Vardø
Karsten Raaen, 3340 Åmot
Arne Morten Aamodt, 2317 Hamar

50 år
11.
20.
24.
26.
27.
29.

Geir Trygve Kjeldsberg, 7037 Trondheim
Kjell Birkenes, 5445 Bremnes
Erwin Smale, 2743 Harestua
Tom Allan Arnesen, 9517 Alta
Roy Riisnes, 5111 Breistein
Stig Morten Gilde, 7170 Åfjord
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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.berg59@gmail.com

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

64

NLF-MAGASINET 2018 • NR 1

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

Konsulent Heidi Rudaa
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 40555826
E-post: hr@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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SPØR OSS OM
TRUCK DEAL
25 % RABATT PÅ SUNNERE MAT
FOR DEG SOM ER NLF-MEDLEM

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

Vis frem medlemskortet eller
NLF-oblat på Koppen for å få rabatten.

UNIK
NYHET!

ANSVARSFORSIKRING
for NLF-medlemmer
HVA FÅR DU?

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

NÅR FÅR DU ERSTATNING?

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

HVA HVIS BEDRIFTEN FÅR ERSTATNINGSKRAV?

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

