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For oss er det avgjørende med klare tilbakemeldinger fra næringslivet, slik at vi vet
hvilke tiltak som vil ha mest effekt. NLFs innspill i prosessen har vært både konkrete
og konstruktive. – Kari Elisabeth Kaski (SV), Stortingets finanskomite. Side 10
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Covid-19 forandret hele Norge på bare
noen få dager. Transportnæringen står
nå sentralt i kampen mot den største
trusselen i moderne tid.
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STOR KORONA-GUIDE: Oppdatert informasjon, viktige spørsmål og svar,
tolkninger av regelverk og intervju med de som kjenner krisen på kroppen. Side 6-21

Takk til alle som bidrar til
å holde samfunnet i gang

Innhold

Nummer 3 / 2020

5

Leder

6

Da viruset stoppet Norge

10

NLFs korona-undersøkelse

12

Slik møter NLF koronakrisen

14

Nyttig korona-støtte

16

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

18

Transportnæringen unntatt karantenevedtak

20

Utvidet utløpsfrist for førerrett, YSK og ADR

22

NLF-Advokatene svarer på korona-spørsmål

24

Positive søkertall til yrkessjåførfaget

28

Tommel opp til sjåførene

30

Midtsiden: Terminalguide på norsk og engelsk

32

Møt lærlingeambassadør Even Gislerud

38

Regionsider

52

Jubilanter

56

Gule sider

NLF-MAGASINET

Postboks 7134, St. Olavs plass
Besøksadresse: St. Olavs gt. 25, 0130 Oslo
Telefon: 415 44 100 / Faks: 22 20 56 15
E-post: redaksjon@lastebil.no

4

NLF-MAGASINET 2020 • NR 3

28

UTGIVER: Norges Lastebileier-Forbund
ANSVARLIG REDAKTØR:
Geir A. Mo.
E-post: gam@lastebil.no

www.lastebil.no

REDAKTØR:
Stein Inge Stølen, tlf 958 64 326.
E-post: sis@lastebil.no

Opptrykk eller gjengivelse, helt eller delvis fra dette
magasinet er i strid med åndsverksloven
og kan ikke gjøres uten tillatelse fra utgiver.

ANNONSER: Jørn H. Andersen,
mobil: 90 13 08 66
E-post: jha@lastebil.no

ANNONSESTØRRELSER:
Oppslag: b395 x h270mm
1/1 side: b185 x h270 mm
1/2 side bredde: b185 x h130 mm
1/2 side høyde: b82 x h270 mm
1/4 side: b185 x h65 mm
Formater utfallende annonser
1/1 side: b210 x h297 mm + 3 mm utfallende
1/2 side: b210 x h148 mm + 3 mm utfallende

Leder

Administrerende direktør Geir A. Mo

Transportørenes
rolle i den nye
krigen

6-9

Vi frykter at torsdag 12. mars 2020 er en dato som vil bli husket i
Norge på lik linje med tirsdag 9. april 1940. Krigsmetaforene har den
siste tiden vært mange, og slett ikke uten grunn. Samfunnet har
måttet omstille seg og forberede seg på en kamp. Ikke mot en invasjon av soldater fra et fremmed land, men mot en usynlig fiende. Et
virus vi ikke ser, ikke hører og ikke lukter. Men som lurer overalt hvor
vi ferdes. Det er som tatt ut av en skrekkfilm på Netflix.
I løpet av noen få dager i mars ble alle trygge og faste rammer i
samfunnet revet bort. Arbeidsplasser, skoler og barnehager ble
stengt. Grenser ble lukket. Hundretusenvis av mennesker isolert i
sine egne hjem. Arbeidsledigheten steg til historiske høyder.

Uansett hva
fremtiden måtte
bringe: Som
NLF-medlem står du
sterkere rustet. Det
er nå det gjelder å
stå samlet og feste
blikket på tiden
etter koronakrisen.

I NLF har vi alltid støttet oss til slagordet «Uten lastebilen stopper Norge». Samtidig har det
lenge vært en kjensgjerning at samfunnet i det store og hele ikke har tatt inn over seg hva som
faktisk kan skje om transportnæringen ikke opprettholder sin aktivitet. Nå ser vi at dette er i ferd
med å snu. For lastebilene stoppet ikke, de fortsatte å rulle. Og sjåførene, terminalarbeiderne,
renholderne og alle andre yrkesgrupper som hjelper oss å gjøre jobben vår, fortjener en stor
takk. De, sammen med helsearbeiderne, er samfunnets helter i dag!
For å kunne fortsette å yte våre samfunnskritiske tjenester, er det avgjørende at myndighetene
kommer på banen med tiltak som er spesielt myntet på transportørene. Og da mener vi alle, fra
énbilseierne med enkeltmannsforetak til de større bedriftene med arbeidsgiveransvar for en
rekke ansatte.

32

NLF var tidlig på banen med en tiltakspakke for transportnæringen. Mange av de mest kritiske
punktene våre ble hørt. Nå har vi også levert den neste tiltakspakken, som skal sikre transportørene et sikkerhetsnett også i den usikre tiden vi nå går inn i. Idet NLF-Magasinet
går i trykken har vi ikke oversikt over hvilke punkter vi får medhold i. Men vi skal sørge for at
det blir mange.

ABONNEMENT:
Stein Inge Stølen, tlf 958 64 326.
E-post: sis@lastebil.no

Samtidig må vi alle regne med å oppleve tap i tiden som kommer. Økonomisk så vel som personlig. Det er en dramatisk og alvorlig situasjon vi enda bare står ved starten av. Hva som venter oss
i neste måned er det ingen som vet. Mens samfunnet forbereder seg på det aller verste, fortsetter våre sjåfører å kjøre. For å sørge for at vi alle kommer gjennom denne krisen som rammer
en hel verden.
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Uansett hva fremtiden måtte bringe: Som NLF-medlem står du sterkere rustet. Det er nå det
gjelder å stå samlet og feste blikket på tiden etter koronakrisen. For uansett hvor ille det er nå og
de neste månedene; viruset vil forsvinne. Verden vil gå videre - og vi med den.
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Hold dere trygge. Og husk, vask hendene!
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KORONAKRISEN:

Da viruset st
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oppet Norge
Ingen hadde forutsett
de dramatiske konsekvensene som virusutbruddet i Kina ville ha
for den norske hverdagen.
Transportnæringen merket det på bunnlinjen fra
første sekund. Bare etter
tre uker peker mange
piler i feil retning.

UNNTAKSTILTAND: I løpet av få dager ble det
satt opp provisoriske prøvetakingslaboratorier på utsiden av en rekke sykehus i
Norge. Foto: Stein Inge Stølen
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KORONAKRISEN:
– Jeg mistet hele livsgrunnlaget mitt på en time, forteller Henning Hagen i Hagen
Transport og Vedlikehold.
0

REVET BORT: Nesten umiddelbart
etter at myndighetene innførte
strenge virkemidler 12. mars,
forsvant livsgrunnlaget til
yrkessjåfør Henning Hagen.
Foto: Stein Inge Stølen

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Gjennom enkeltmannsforetaket kjører han
vanligvis kantinemat og behandlingsmateriell til kosmetiske klinikker i Oslo. Det
endret seg brått da myndighetene påla
samtlige klinikker å stenge fra 12. mars,
samtidig som de fleste felleskantiner i Oslo
besluttet å midlertidig legge ned driften.

Desinfiserer bilen daglig

Hagen er bare en av mange i transportnæringen som fikk levebrødet revet bort som
følge av de drastiske tiltakene myndighetene måtte innføre da koronakrisen traff
Norge. Samtidig opplever mange bedrifter
økt etterspørsel, siden de utfører tjenester
som nå er avgjørende for å holde samfunnet i gang. Da gjelder det å ha gode renholdsrutiner og holde de ansatte friske.
Kjell Sandaker er en av sjåførene
som sliter med å møte etterspørselen. Han kjører forsyninger av
Antibac til apoteker over hele
Østlandet og har hatt mer enn
nok å gjøre de siste ukene. Siden
mange av leveransene foregår på
steder hvor også syke folk kan
oppholde seg, er han ekstra påpasselig med renholdet og desinfiserer
bilen daglig.
– Vask hendene ofte og ha en Antibac
tilgjengelig i bilen, er hans oppfordring
til kollegaene.

Stengte toaletter langs vegene

En annen utfordring som transportnæringen merket fort som følge av virus-

Viktige datoer i

KORONAKRISEN
8
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MÅ HOLDES ÅPNE: Alf Erik Eliassen mener myndighetenes
tilrettelegging for transportnæringen generelt har vært
god. Men de har ikke vært flinke nok til å holde toaletter
og dusjer åpne. Foto: Kjell Olafsrud

utbruddet, var stengte toaletter og dusjer
langs vegene. Til tross for at Vegvesenet
tidlig sendte ut retningslinjer om at alle
toaletter og fasiliteter skal holdes åpne

med økt renhold, støter sjåfører stadig på
denne problemstillingen. NLF oppfordret
derfor alle til å sende inn bilder av stengte toaletter og dusjer, noe som førte til en
flom av dokumentasjon.
– Fylkeskommunen har valgt å stenge
toalettene langs vegen. Det er et stort
problem. Man bør ikke måtte gjøre fra
seg langs vegen i en tid der det er viktig
med ekstra godt renhold, sier Alf-Erik
Eliassen i A. Eliassen Transport AS med
hovedsete i Balsfjord i Troms.

31. DESEMBER

9. JANUAR

30. JANUAR

Kinesiske myndigheter
varsler WHO om en ny
type koronavirus som
ble oppdaget i Wuhan
i Kina

Første bekreftede
dødsfall av viruset

WHO erklærer
global folkehelsekrise

GODE RUTINER: Kjell Sandaker leverer Antibac
til apotekene. Han passer derfor nøye på
renholdet og desinfiserer lastebilen daglig.
Foto: Stein Inge Stølen

Tar opp problemstillingen
regionalt

Transportørene i nord må tilbakelegge
enda større avstander mellom byer og
tettsteder enn ellers i landet. Og da er
det avgjørende at fasilitetene langs
vegen holdes åpne som normalt.
Som følge av disse utfordringene har
NLF foretatt møter og henvendelser i
flere regioner med mål om å få åpnet alle
stengte toaletter og dusjer. Det har også
vært dialog med både Circle K og Shell,
som begge understreker at de har som
mål å holde fasilitetene åpne som vanlig.
Samtidig tas det forbehold om enkelte
nattestenginger som konsekvens av sykdom og karantene ved personalet.

STENGTE DØRER: Her møter sjåføren i Hans Ivar Slåttøy Transport låste toaletter. Ved siden av permitteringer og
oppdragsstopp har dette vært en av næringens største utfordringer den siste tiden. Foto: Hans Ivar Slåttøy Transport AS

11. FEBRUAR

26. FEBRUAR

12. MARS

24. MARS

WHO navngir
sykdommen som
viruset forårsaker
covid-19

Første registrerte
smittetilfelle i
Norge

Det første covid-19-dødsfallet i Norge. Myndighetene
iverksetter strenge tiltak
samme dag. Alle barnehager,
skoler og kirker stenges.

12 registrerte dødsfall
som følge av covid-19
i Norge. Tiltakene forlenges med ytterligere
to uker.
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KORONAKRISEN:

Flertallet av
NLF-bedriftene
sterkt rammet
Ved å gjennomføre ukentlige statusundersøkelser blant medlemsbedriftene har
NLF kunnet kartlegge hvordan koronakrisen påvirker næringen. Funnene etter tre
ukers unntakstilstand er både skremmende og oppsiktsvekkende.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– I en situasjon som dette er det avgjørende å ha et overordnet situasjonsbilde av transportnæringens utfordringer. Vi ønsker derfor med dette å kartlegge ikke bare nåværende status, men
også utviklingen etter hvert som
koronakrisen utarter seg, forteller
NLF-direktør Geir A. Mo.
Mellom 600 og 700 bedrifter har
svart på NLFs ukentlige undersøkelse,
som tar for seg en rekke forhold knyttet
til den pågående krisen som følge av
spredning av koronaviruset (covid-19).

10
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Hovedfunnene etter tre uker er som følger:
• 7 av 10 bedrifter melder om lavere etterspørsel eller kanselleringer av
oppdrag som følge av koronaviruset
• 3 av 10 bedrifter har allerede gjennomført permitteringer
• 7 av 10 bedrifter vurderer permitteringer innen kort tid
• H ver fjerde bedrift har ansatte som enten er sykemeldt eller satt i
karantene
• 23% sliter med å betale lønn og regninger som forfaller om kort tid

Andel bedrifter som
har merket lavere etterspørsel
eller kanselleringer av
oppdrag

Andel bedrifter
som har gjennomført
permitteringer
13. MARS

13. MARS

12. MARS

58%

31%

66%
12. MARS

11. MARS

30%
Merk at disse funnene kun er gjeldende for tidspunktet undersøkelsen er
utført, og vil endre seg etter hvert som
resultatene fra nye undersøkelser kommer inn. Følg med på NLFs nyhetsbrev
for oppdateringer.

– Holder samfunnet i gang

Flertallet av bedriftene melder også at
de utfører såkalt samfunnskritiske oppdrag. Dette kan for eksempel være frakt
av mat, medisiner, drivstoff, gass,
kjemikalier, dyrefôr og levende dyr, eller

11. MARS

17%

4%

utførelse av tjenester som brøyting
blikket rettet mot transportog vinterdrift, vegvedlikenæringen og sørger for at
hold, miljø- og renovabåde store og små besjonstjenester.
drifter har det de
– Alle disse opptrenger for å holde
gavene er viktige brikhjulene i gang, sier
Alle disse oppgavene er viktige
ker i puslespillet som
Mo.
brikker i puslespillet som holder
holder samfunnet i
Han oppfordrer
samfunnet i gang. Fjernes en
gang. Fjernes en brikalle
medlemsbebrikke, kan hele eller deler av
ke, kan hele eller deler
drifter
til å svare på
systemet kollapse
av systemet kollapse.
undersøkelsene som
Derfor er det viktig at
nå vil bli sendt ut
myndighetene hele tiden har
ukentlig.
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KORONAKRISEN:

Slik møter NLF
koronakrisen

Transportnæringens levekår har på bare noen få uker
nådd et kritisk nivå som følge av den pågående pandemien.
Heldigvis finnes det både vilje og muligheter hos myndighetene til å tette de verste hullene. Men da må tilbakemeldingene fra næringen være krystallklare og tydelige. Og er
det noe som kjennetegner NLF, så er det akkurat det.
0

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no

– Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare,
men vi vet at det høyst sannsynlig blir
verre før det blir bedre, sa statsminister
Erna Solberg da regjeringen la fram den
første krisepakken i
forbindelse
med
korona-pandemien.
I tiden etter har
både Storting og regjering behandlet
ulike krisepakker på
løpende bånd, og
milliardene ser ut til
å sitte løst. Underveis har NLF arbeidet iherdig for å
fremme medlemsbedriftenes interesser.

kvensene har NLF hele veien arbeidet på
høygir opp mot både det politiske miljøet og de ulike forvaltningsorganene med
ett mål for øyet: Å sikre at medlemsbedriftene greier å holde hjulene i gang.

Slagordet settes
på prøve

Administrerende direktør Geir A. Mo
peker på at det i krisesituasjoner er tydelig at NLFs slagord - Uten lastebilen
stopper Norge –
ikke bare er et slagord, men et fakta.
– Dersom forsyningen av blant annet dagligvarer, meROSER NLF: Kari Elisabeth Kaski (SV) sitter i
disiner og drivstoff
Stortingets finanskomité. Hun er veldig fornøyd
Uoversiktlig
stopper opp, ville alt
med tilbakemeldingene og dialogen med NLF,
gått i stå. Derfor måtsituasjon
som har ført til flere konkrete gjennomslag i
koronatiltakene. Foto: Marius Nyheim
De omfattende tiltate vi i første omgang
Kristoffersen / SV
kene som er satt inn
kaste oss rundt og sørfor å hindre smittege for at transportbespredning får konsedriftene ikke fikk prokvenser både for bedrifter, arbeidsplasser blemer med å utføre sine samfunnsog den enkelte. Hvor lenge tiltakene opp- kritiske oppgaver på grunn av «bagatelrettholdes, og hvor store konsekvensene ler».
blir for transportnæringen, finnes det i
Han forteller at mange medlemmer
skrivende stund ingen fasit på. For å mi- raskt varslet om at situasjonen blant annet
nimere de negative økonomiske konse- ville skape problemer knyttet til fornyelse

12
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av førerkort og YSK, mens lokale karantenevedtak truet med å sette friske sjåfører ut av spill.
– Selv om det fremdeles kan oppleves
at det lugger litt, er de fleste praktiske
ting nå lagt til rette for at driften skal
kunne opprettholdes mest mulig normalt
for de som har oppdrag, sier Mo.

Stadige innspill til
nye tiltakspakker

Neste steg er å sikre at de som mister hele
eller deler av sin omsetning på grunn av
pandemien får støtten som trengs for å
holde hodet over vannet. Det trengs
kraftfulle tiltak for å sikre at bedriftene
beholder likviditeten, slik at de er rustet
til å gjenoppta sin drift når krisen er over.
NLF-direktøren er tydelig på at hele organisasjonen blir hørt når innspillene blir
utformet.
– NLFs innspill til de ulike krisepakkene er basert på de jevnlige medlemsundersøkelsene og tilbakemeldinger NLFs
ansatte og tillitsvalgte får fra medlemsmassen. Essensen er at transportnæ-

ringen er preget av mindre
bedrifter med ekstremt
små marginer og veldig
lite å møte bortfall av omsetning med. Vi er derfor
tydelige på at staten må
komme med reelle lettelser som bidrar til bedret
likviditet også etter pandemien, i tillegg til tiltak som raskt gir økt
aktivitet etter krisen.

NLFs innspill blir
lagt merke til

Disse innspillene blir
fortløpende formidlet
til politikerne. Kari
Elisabeth Kaski (SV)
er medlem av finanskomiteen på Stortinget, og har vært
sentral i forhandlingene som har
utspilt seg.
– Det er ingen

NY HVERDAG: NLF-direktør Geir A. Mo styrer
administrasjonen fra hjemmekontoret. Det
gjennomføres flere daglige videomøter som sikrer
god informasjonsflyt. Foto: Privat

tvil om at dette er en kritisk situasjon
for norsk næringsliv. Derfor er det
heldigvis i stor grad tverrpolitisk enighet om de aller fleste tiltak, forteller
hun til NLF-Magasinet.
Hun roser NLF for konstruktive og
konkrete innspill, og forsikrer medlemsbedriftene om at budskapene er
mottatt.
– For oss er det avgjørende med klare
tilbakemeldinger fra næringslivet, slik at
vi vet hvilke tiltak som vil ha mest effekt.
NLFs innspill i prosessen har vært både
konkrete og konstruktive, og flere av forslagene har blitt drøftet spesifikt i forhandlingsmøtene på Stortinget.

TIDLIG UTE: Den første tiltakspakken fra NLF ble levert til
Stortinget allerede to dager etter at myndighetene
innførte de drastiske koronatiltakene. Foto: NLF
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KORONAKRISEN:

Nyttig korona-støtte fra NLF
På NLFs nettsted Lastebil.no
er det opprettet et eget
korona-område. Her kan
alle finne nyttig informasjon,
lenker og dokumenter for
nedlasting, samt en markedsplass hvor bedrifter kan
formidle både ledig kapasitet
og sjåførbehov.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

I den pågående koronakrisen endres
situasjonen fortløpende. Oppdatert informasjon er derfor helt avgjørende for å ha
god oversikt. Dette er grunnen til at NLF
siden 12. mars har sendt ut daglige
nyhetsbrev og SMS-er til samtlige medlemsbedrifter.
– Vi har satt informasjonsarbeidet i
høygir for å sikre at alle til enhver tid sitter med de opplysningene de trenger for
å håndtere situasjonen, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.
Nå har NLF samlet alle de viktigste
opplysningene på et eget område på nettstedet Lastebil.no. Der finner man også
en rekke nedlastbare elementer som kan
hjelpe transportbedrifter i å håndtere
hverdagen.
– Mange har fått god nytte av dette.
Blant annet har vi utarbeidet et skriv som
hjelper sjåfører å dokumentere at de arbeider i en samfunnskritisk funksjon.
Dette har hjulpet en rekke bedrifter med
sjåfører som har bopel i andre land, sier
Mo.

Markedsplass for ledig kapasitet og
sjåførbehov

I tillegg til informasjonsarbeidet har NLF
også etablert en egen markedsplass for å
hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen.
– På den ene siden har vi bedrifter som
nå permitterer sjåfører fordi oppdragsmengdene forsvinner. På den andre siden
ser vi at enkelte bedrifter har mer å gjøre
enn før fordi de utfører samfunnskritiske
oppdrag. Noen av disse har sjåfører som

14
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MARKEDSPLASS: Lastebilens rolle i koronakrisen blir stadig viktigere. NLF har åpnet en markedsplass hvor ledig
kapasitet og sjåførbehov kan formidles direkte fra bedrift til bedrift. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

enten er syke eller i karantene, slik at de har
problemer med å møte
etterspørselen,
sier
NLF-direktøren.
På NLFs markedsplass kan både ledig
kapasitet og sjåførbehov formidles direkte
fra bedrift til bedrift.
Gå til www.lastebil.
no/korona for å finne både informasjon, markedsplassen og nyttige
lenker og dokumenter.

KRITISK SAMFUNNSFUNKSJON: Ved hjelp av dette
dokumentet har mange
sjåfører kommet seg ut
av karanteneknipen. Last
det ned på www.lastebil.
no/korona.

Husk dine
medlemsfordeler
hos Dekkmann!
Finn din lokale
Dekkmann rådgiver
på dekkmann.no

www.dekkmann.no
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KORONAKRISEN:

Innvilget dispensasjon
fra kjøre- og hviletidsr
Koronaviruset har ført til
unntakstilstand i Norge.
Samtidig er det livsviktig at
transporten fortsetter som
før. Vegvesenet har derfor
innført unntak ved deler av
kjøre- og hviletidsreglene.
Samtidig oppfordrer forbundsleder i NLF Tore
Velten alle til å utvise skjønn
i bruken av unntaket.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Et av de tidligste tiltakene som ble iverksatt av myndighetene for transportnæringen var å innføre dispensasjon fra kjøreog hviletidsreglene. Allerede 13. mars
sendte Statens vegvesen ut en pressemelding hvor de understreket at det pågående koronaviruset utgjør en ekstraordinær
omstendighet, som muliggjør et slikt
unntak.
I utgangspunktet gjaldt dispensasjonen
kun transport av artikler relatert til liv og
helse. Men bare noen dager senere kom
imidlertid en utvidelse, slik at dispensasjonen fra 18. mars omfattet all transport.

– Vi må ikke utnytte situasjonen

Forbundsleder Tore Velten er glad for at
myndighetene kom raskt på banen og
imøtekom transportnæringens utfordringer. Samtidig ser han at unntaket fort
kan føre til misbruk.
– Kriser får som kjent frem både det beste og verste i folk. Mens mange nå bretter
opp ermene og gjør en ekstra innsats for
å holde Norge i gang, finnes det dessver-
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re enkelte som ønsker å utnytte situasjonen for egen vinning.
Lastebileieren og forbundslederen
står selv midt oppi koronakrisen
med begge beina. Permitteringer vurderes fortløpende og
han samarbeider aktivt med
øvrige transportbedrifter
om å holde hjulene i gang,
ikke bare i bedriften, men
også i samfunnet for
øvrig.
ADVARER: Tore Velten er forbundsleder i NLF. Han er glad for at Statens
vegvesen tilrettelegger for at livsviktige transporttjenester kan utføres.
Samtidig advarer han mot å utnytte
unntaket i kjøre- og hviletidsreglene.
Foto: Stein Inge Stølen

Dette innebærer dispensasjonen

eglene
HØY KONTROLLAKTIVITET: Statens
vegvesen driver kontrollvirksomhet også
i disse koronatidene. Det skal vi være
glade for. Foto: Stein Inge Stølen

• D øgnhvilen skal være på min. 9 timer, uten begrensninger i antall per uke.
• Ukehvilen skal være på 24 timer etter maks. 6 dager, det er ingen krav
til kompensasjon.
• Antall timer en kan kjøre på en dag, uke eller to uker er ubegrenset.
(56 t per uke/90 t per 2 uker gjelder ikke nå)
• Pauser skal avholdes som i dag med 45 min (15 min + 30 min) etter
4,5 t kjøring.
• Du kan maksimalt jobbe 13 timer i løpet av en dag (FATS)
– Dette gjelder tid fra du startet på jobb til du er ferdig
– Trekk ifra pauser og tid tilgjengelig
– Summen av disse timene skal være maks 13 t (10 t natt)
• En uke kan være på maks 60 t arbeidstid, men gjennomsnittet over
16 uker skal ikke være mer enn 48 timer per uke. (FATS)
• Hvor mange timer du kan jobbe i måneden kommer an på hvilke avtaler
din bedrift har. (FATS)
• I løpet av et år på 48 uker (4 uker ferie fratrukket) kan en jobbe:
– Uten en skriftlig avtale om utvidet overtid 1920 t + 200 t = 2 120 t
– Med en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
1920 t + 400 t = 2 320 t
• FATS kan fravikes på vilkår beskrevet i § 19 Unntak (må dokumenteres).
Veiledning til en slik vurdering knyttet til korona kan finnes på Arbeidstilsynets nettsider.

Slik kan unntaket praktiseres*
– De som ikke har behovet, bør ikke
utnytte unntaket

Han reagerer sterkt på tilbakemeldingene
fra Statens vegvesen, hvor det meldes om at
enkelte bedrifter nærmest tvinger sjåførene
til å utnytte unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene maksimalt, ved å be dem om å
kjøre 13,5-timersskift hver eneste dag.
– Vi har fått dette unntaket for å klare
å ta unna de oppgavene som samfunnet
trenger mest akkurat nå. Da er det viktig
at de som egentlig ikke har behov for utvidet kjøretid ikke utnytter dette. Det går
i verste fall ut over trafikksikkerheten.
Han understreker samtidig at forskrift
om arbeidstid (FATS) fortsatt gjelder,
selv om det er gitt dispensasjon fra kjøreog hviletidsreglene.

En dag kan være:
• 4,5 t kjøring
• 45 min pause
• 4,5 t kjøring
• 45 min pause
• 4 t kjøring
• 9 t døgnhvile
SUM: 13 t kjøring/annet arbeid, 1,5 t pause, 9 t døgnhvile = 23,5 t.
Etter seks dager må det holdes en ukehvile på 24 t.
* Unntak fra kjøre- og hviletidsreglene bør kun benyttes av
bedrifter som må avvike fra normal kjøre- og hviletid som direkte
følge av koronakrisen.
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KORONAKRISEN:

Fører og personell
av varetransport

UNNTATT FRA
KARANTENEVEDTAKET
Helsedirektoratet har innført vedtak om karantene etter
reiser utenfor Norden. Dette gjelder imidlertid ikke for fører
og personell av vare- og passasjertransport. Både disse og
personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten
er unntatt vedtaket.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

For å stoppe spredning av Covid-19 og
bidra til å opprettholde nødvendige helseog omsorgstjenester har Helsedirektoratet
innført vedtak om:
1. at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene
(isolering) i 14 dager etter ankomst
2. at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene
(isolering) ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter
symptomfrihet.

Fører og personell av vare- og
passasjertransport unntas imidlertid
fra vedtaket. Dette omfatter også
personell som er nødvendig for å
gjennomføre transporten.
Virksomhetsledelsen gis også adgang til
å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell
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når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 27. februar 2020 og gjelder
inntil nytt vedtak er fattet.

Gjelder også reiser til og fra arbeid

Den 17. mars endret Helsedirektoratet
forskriften med flere viktige presiseringer
knyttet til hvordan yrkessjåfører skal forholde seg til karantenevedtaket. Da ble
det blant annet slått fast at sjåfører er fritatt fra karantenevedtaket ikke bare når
de utfører transporten, men også når de
reiser til og fra arbeidsplassen fra land
utenfor Norden.
I tillegg har Helsedirektoratet presisert
at kommuner og fylker ikke har anledning til å begrense sjåførers ferdsels over
kommune- og fylkesgrensene når sjåføren
er på arbeid eller på veg til og fra arbeid,
noe NLF har fått en rekke eksempler på
de siste dagene.

Nedenfor følger utdrag av fra Helsedirektoratets brev til kommunene:

«§ 2. Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å
kunne opprettholde forsvarlig drift av
kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta
befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vareog passasjertransport, er unntatt fra § 1
(vedtak om karantene) når de er i arbeid
eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unn-

INGEN KARANTENE: Alle yrkessjåfører er unntatt
karantenevedtaket. Det gjelder også sjåfører som reiser til
og fra arbeid. Illustrasjonsbilde: Stein Inge Stølen

taket skal avklares med virksomhetsledelsen.
Personer som er omfattet av unntaket i
første og andre ledd, skal så langt som
mulig unngå nærkontakt med andre personer.
Transport og forsyningssikkerhet er
definert som kritiske samfunnsfunksjoner
av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap. Lokale bestemmelser rundt
samferdsel må ikke være til hinder for at
personer som etter § 2 er unntatt fra ka-

ranteneplikt kan utføre samfunnskritiske
funksjoner.»

Kan ha med NLF-skriv i bilene

Mange bedrifter opplever at sjåfører blir
stanset på kommunegrenser eller får beskjed av lege om å gå i karantene uten å
ha sykdomstegn eller påvist smitte av covid-19. Dette er altså feil. For å unngå
slike situasjoner har NLF utarbeidet et
skriv som sjåfører kan ha med seg som
dokumentasjon i bilene.

NLF anbefaler at sjåførene også har
med seg en kopi av arbeidskontrakt i
bilen, eventuelt annen dokumentasjon på
arbeidsforholdet.

Skrivet finner du på

www.lastebil.no

Gå til «KORONA»-fanen og velg
underfanen «Nyttige lenker
og dokumenter»
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KORONAKRISEN:

Utvider frister
for førerrett, YSK
og ADR-bevis
Etter påtrykk fra blant annet NLF har Vegvesenet lagt
til seks måneder på utløpsdatoen for alle tungbilsjåfører,
yrkessjåfører og utrykningssjåfører. Dette gjelder både
førerretten og YSK-en. I tillegg har Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utvidet utløpsdatoene for ADR-kompetansebevis.
0
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– Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig
forskrift om forlengelse av førerrett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan
derfor midlertidig kjøre i seks måneder ekstra på utløpsdato, forteller avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Fører over 80 år får 3 måneder ekstra

Forskriften gjelder midlertidig forlengelse av førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (YSK), som utløper i perioden 1. januar 2020 til
og med 30. september 2020.
Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i tre måneder ekstra på
utløpsdato. Dette gjelder bare for Norge, og bare de som ikke har hatt
begrensninger på grunn av helsemessige utfordringer tidligere.

ADR-kompetansebevis og sertifikater

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innfører tilsvarende
ordning for ADR-kompetansebevis og ADR-sertifikater. Kompetansebevis
som utløper mellom 01.03.2020 og 01.11.2020 får utsatt gyldighet til
30.11.2020. ADR-kontroll og sertifikat for tanker som utløper mellom
01.03.2020 og 01.08.2020 får utsatt gyldighet til 30.08.2020.
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SEKS MÅNEDER EKSTRA: Alle tungbilsjåfører,
yrkessjåfører og utrykningssjåfører får nå seks
måneder lagt til på utløpsdatoen på kompetansebeviset. I tillegg får de som kjører ADR utvidet
både kompetansebevis og sertifikater. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen
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KORONAKRISEN:

Her er advokatens svar på
Under koronakrisen
har det dukket opp
utfordringer på løpende bånd for transportbedrifter. NLF-Advokatene hjelper deg å
finne svar på noen av
de mest sentrale problemstillingene.
0
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EN NY HVERDAG: Koronapandemien gjør at
norske transportbedrifter må forholde seg til en
lang rekke ferske problemstillinger. Her tar
NLF-advokat Christian Arnkværn deg gjennom
de viktigste spørsmålene. Foto: Vectio AS
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Hva er varslingsfristen
hvis jeg må permittere
en arbeidstaker?

Hva er arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykefravær?

En arbeidsgiver som finner det nødvendig å permittere hele eller deler
av arbeidsstokken, må sende varsel
til arbeidstakerne i forkant. I Hovedavtalen mellom LO og NHO er
varslingsfristen fastsatt til 14 dager.
Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser, se arbeidsmiljøloven § 15-3 (10), er varslingsfristen
kun to dager. Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven retter seg mot uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille
driften av virksomheten. Det er
også relevant om bedriften har hatt
mulighet til å innrette seg på forhånd.
Koronaviruset har ikke på generelt grunnlag blitt ansett for å være
en uforutsett hendelse som kan begrunne forkortet varslingsfrist.
Imidlertid kan virkningene for den
enkelte bedrift anses som en uforutsett hendelse. Dersom dere får
behov for å permittere med forkortet varslingsfrist, bør årsaken til
varslingspliktens lengde gå klart
frem i permitteringsvarselet. NAV
har sagt at de vanligvis ikke overprøver en forkortet varsling, hvis
forholdet som begrunner permitteringen går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelse om ulykke,
naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Dersom en arbeidstaker er fraværende med koronarelatert sykefravær, har perioden for arbeidsgivers
lønnsplikt blitt redusert til tre dager.
Regjeringen har kunngjort dette i
en pressemelding, der det også
fremgår at regelen gjelder fra og
med 16. mars 2020. Endringen har
foreløpig ikke blitt tatt inn i en forskrift, men dette arbeidet pågår.
Det er viktig å være klar over at
endringen etter sin ordlyd kun gjelder for koronarelatert sykefravær.
For sykdomsfravær som har annen
årsak, bør det derfor legges til grunn
at det er den vanlige arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven som
gjelder, som er på 16 kalenderdager,
se folketrygdloven § 8-19.
De første 16 dagene sykefraværet
varer, skal både arbeidsgiver og
NAV godta at sykefraværet dokumenteres med egenmelding fra arbeidstakeren. Dette er et unntak fra
regelen om at arbeidstakeren må
dokumentere arbeidsuførheten med
legeerklæring, for å få rett på sykepenger fra folketrygden.

de viktigste spørsmålene
Hvilke regler gjelder
for arbeidsgiver som
permitterte arbeidstakere før det nye regelverket trådte i kraft?
Stortinget har vedtatt en Lov om
endring i permitteringslønnsloven
den 20. mars 2020. Loven gir midlertidige endringer i blant annet reglene om arbeidsgivers plikt til å
betale lønn til permittert arbeidstaker. Endringene trådte i kraft fra 20.
mars 2020.
En viktig endring i regelverket er
at den såkalte «arbeidsgiverperioden», ble redusert fra 15 til 2 dager.
«Arbeidsgiverperioden» er perioden
etter at permitteringen har trådt i
kraft, hvor arbeidsgiver fremdeles
må betale lønn til den permitterte
arbeidstakeren.
Endringene gjelder også for virksomheter som permitterte arbeidstakere før regelendringen trådte i
kraft. NAV overtar betalingsansvaret fra og med 20. mars 2020, forutsatt at arbeidsgiver allerede har betalt lønn til permittert arbeidstaker
i minimum to dager.

Er det mulig å reise
med ferge selv om man
ikke har automatisk
billettsystem?

Kan en transportør
nekte å levere varer
under henvisning til
smittefare?

Etter forskrift om transport med
ferje § 7 fås rett til befordring ved å
ha gyldig reisebevis eller gyldig elektronisk/optisk identifiserbart medium som aksepteres på ferjesambandet. Videre følger det at den reisende
selv er ansvarlig for å inneha gyldig
reisebevis eller gyldig elektronisk /
optisk identifiserbart betalingsmedium. Som en følge av koronautbruddet besluttet imidlertid Statens
vegvesen at det midlertidig ikke skal
gjennomføres manuell billettering
på riksveiferjene. Dette kan skape
spørsmål om transportører som ikke
har elektronisk / optisk betalingsløsning kan nektes adgang på ferjene.
Ordlyden i forskriften tilsier at
slik adgang kan nektes. Kan transportøren ikke betale med det betalingsmiddel som aksepteres, får vedkommende heller ikke «rett til
befordring». På den annen side kan
det stilles spørsmål om det bør legges til rette for fleksibilitet, for eksempel ved etterskuddsvis fakturering.
Den 21.3.2020 opplyser Statens
vegvesen at de arbeider med å finne
løsning på dette problemet. Inntil
videre praktiserer de ordningen med
at de ikke gjennomfører manuell
billettering på riksveifergene.

Koronaviruset gir ikke en generell
adgang til å bryte en avtale eller
kontrakt. Det er dessuten ønskelig å
opprettholde så mye samfunnsaktivitet som mulig såfremt det ikke
innebærer fare for smittespredning.
Det kan likevel være forhold på leverings-, eller hentestedet, som gjør
at henting eller levering av varer, for
eksempel i private hjem, må gjennomføres på en annen måte enn ellers, og hvor det tas hensyn til faren
for smitte. Mange kontrakter har
dessuten en bestemmelse om force
majeure, og i noen tilfeller kan en
slik bestemmelse gjøre at det ikke vil
innebære et kontraktsbrudd å nekte
å gjennomføre en transport, eller å
kreve andre vilkår enn avtalt, for
eksempel angående levering og henting.
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Rekruttering:

Pilene peker oppover
Til tross for et mindre kull i 2020, viser årets tall fra Utdanningsdirektoratet en solid vekst i antall søkere til yrkessjåførfaget, der andel jenter nå er på hele 20 prosent av alle søkerne
på landsbasis. En gledelig nyhet for lastebilnæringen.
0
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Bak de gode tallene ligger en bestemt
– Dette er en positiv utvikling for bransjen. Ved å rekruttere flere unge, reduserer strategi fra SOTIN der lærlingene har
vi gjennomsnittsalderen for sjåfører. De fått tilgang til talerstolen.
yngre kreftene bidrar til økt utvikling og
– Nøkkelen til rekrutteringssuksess er
innovasjon i bransjen, som er viktig for å være til stede, og å treffe ungdommene
både for transportnæringen og samfun- der de er. Vi bruker mye ressurser på fagnet. I tillegg bidrar dette til å motvirke lige arrangementer der lærlinger er ute og
effekten av utensnakker med stulandsk arbeidskraft
denter. Ungdomsom vender hjemmer opplever det
over. Med den påsom mer troverdig å
gående koronakrisen
lytte til en 20-åring
er det viktigere enn
som forteller om
noensinne at tranfaget, enn en voksportnæringen er
sen person. Ungselvforsynt med ung
dommene får en
norsk arbeidskraft,
smakebit på arsier Trond Helge
beidslivet, avkrefter
Henriksen, styremytene og ufarligleder for SOTIN –
gjør yrket, sier
Samarbeidsforum for
Henriksen.
OpplæringsvirksomStrategien viser
heter innen Transeg å være vellykket.
FORNØYD: – Nøkkelen til rekrutteringssuksess
er å være til stede, og treffe ungdommene der de
sport- og LogistikkEn stor bonus er at
er, sier Trond Helge Henriksen, styreleder
fag i Norge. Nye tall
jentene har stått for
for SOTIN. Foto: SOTIN
fra SOTIN viser jevn
mye av økningen.
vekst i søkertallene til
Hele 20 prosent av alle
yrkesfaglige utdanninger i Norge. Både søkerne til yrkessjåførfaget er nå jenter.
antall og andel søkere har økt siden 2018
– Jentene bidrar til en mer seriøs
med en total oppgang på 1747 søkere på arbeidsplass, de skaper balanse i arbeidstre år. Dette er til tross for at årets ung- miljøet. Den positive synergieffekten er
domskull i Norge er noe mindre med noe arbeidsgiverne har fått med seg, og vi
totalt 205 809 studenter, 303 færre enn opplever flere bedrifter som søker spesiåret før.
fikt etter jenter, forteller Henriksen entu– Interessen for yrkessjåførfaget øker siastisk.
enda mer, med 12 prosent flere søkere til
læreplass i år sammenlignet med 2018. For Veksten vil fortsette
antall løpende lærekontrakter er utvik- Norge trenger mange sjåfører i årene
lingen enda mer positiv. I 2019 hadde vi fremover dersom vi skal greie å holde tritt
30 prosent flere lærlinger i yrkessjåførfaget med veksten i transportbehovet.
enn i 2017, forteller Henriksen videre.
SVV har lagt til grunn en
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for lastebilsjåføryrket
Søkertall videregående
opplæring 2020

FORBILDE: Samarbeidet med Julianne Brox har
gitt gode utslag hos jentene. En stor del av
søknadsveksten til lastebilyrket skyldes jenter,
som nå utgjør 20 prosent av alle søkere.

* Tallene fra Utdanningsdirektoratet.no
** Teknikk og industriell produksjon
POSITIVE TALL: Til tross for et mindre kull i år,
vokste både antall og andel søkere til lastebilyrket
fra 2019 til 2020. Dette er meget positivt for
lastebilyrket.
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Rekruttering:
økning på 30 prosent frem mot 2030, og
ytterligere 20 prosentpoeng frem mot
2040. Men det er ikke bare vekst i lastebilnæring som skaper behov for økt
rekruittering.
– Vi må også ta høyde for å erstatte alle
de som går av med pensjon i denne perioden. NLF har beregnet et behov på
ca. 1000 nye sjåfører hvert år bare for å
opprettholde vår markedsandel i årene
fremover. I tillegg vil det komme et behov
for å erstatte de sjåførene som går av med
pensjon. Med høy snittalder blant sjåførene i våre bedrifter, er ikke dette et
ubetydelig antall, sier administrerende
direktør i NLF Geir A Mo.
Det å opprettholde medlemsbasen er
med andre ord en formidabel oppgave. Et
godt samarbeid med andre organisasjoner
for å få opp søkertallet har medført til at
pilene peker oppover. Men jobben avsluttes ikke ved å rekruttere.
SKAPER BALANSE: Flere jenter i arbeid gir god synergieffekt blant ansatte. Yrkessjåførlærlingen Elen Nyhaven (19) er
– Like viktig vil det være for våre
ambassadør for transportfaget og er over gjennomsnittet interessert i lastebil. Foto: Stein Inge Stølen
bedrifter å iverksette gode tiltak for å ta
vare på de sjåførene vi har. Vi må ha gode
betingelser og sikre godt arbeidsmiljø. Vi god vekst. Men paradoksalt nok er det i
må rett og slett ta vare på de sjåførene vi Nordland vi sliter mest med rekruttering.
har! De er ikke så lett å erstatte, fortsetter Der er det stor etterspørsel etter yrkessjåfører, men mangel på arbeidsMo.
kraft. Her har vi en jobb å
Koronakrisen har resulgjøre, sier Henriksen.
tert i mange usikre ar– Koronakrisen har
beidsplasser, og flere
vist
oss hvor viktig
har blitt permittert
transportnæringen
er.
allerede. NLF-direk–
Koronakrisen
Tror
du
det
vil
gi
økt
tøren mener likevel
rekruttering i 2021?
har vist oss hvor
det er god grunn til å
– Absolutt! Før var
fortsette å sikre reviktig transportAMBASSADØR: Even Gislerud er lærling hos Isachsen
vi
ikke
flinke nok til å
kruttering til nærinAnlegg og jobber med Tippbil og anleggstransport. NLF
være
stolt
av
yrket
vårt,
næringen
er.
gen.
har beregnet et behov på ca. 1000 nye sjåfører hvert år.
og ikke minst skryte av
– Vi vet ikke hvilken
Unge lærlinger som Even er essensielle for å opprettdet. Jeg tror mange nordholde vekst i lastebilnæringen. Foto: Stein Inge Stølen
innvirkning koronapandemenn
har
fått
øynene
opp
for
mien får på dette bildet. Skal jeg
hvor viktig vårt bidrag er for samfunnet.
våge å spå litt om fremtiden, tror jeg
Samtidig
har NLFs tommel opp-kam- måten bidrar vi til å øke anerkjennelsen
behovet for transport vil fortsette å øke.
panje
gitt
positivt utslag. Alle liker å få for den viktige og ansvarsfulle jobben
Vi kan oppleve en liten nedtur en periode
skryt
for
den
jobben de gjør, transport- som det er å være yrkessjåfør.
nå på grunn av pandemien. Men dette
næringen
trenger
mer anerkjennelse,
– Har du noen råd til de som sitter på
tillater ikke oss å «slippe opp på trykket»
legger
Henriksen
til.
gjerdet
og vurderer lastebilyrket?
i arbeidet med å sikre rekruttering til
–
Hva
er
den
største
utfordringen
med
–
Ta
kontakt
med opplæringskontoret
næringen. Det er noe av det viktigste vi
hensyn
til
rekruttering?
eller
gå
inn
på
sotin.no.
Der kan du komkan bruke tiden vår på, avslutter Mo.
– Ungdommene går fra et trygt og me i kontakt med et opplæringskontor
sosialt skolemiljø til å jobbe selvstendig. nær deg, som kan svare på spørsmål og
Fortsatt utfordringer
Til tross for de gode tallene, har heller Å møte og kommunisere med ukjente er hjelpe deg videre. Og har du fylt 18 år,
ikke SOTIN tenkt å lette på trykket, det fremmed for mange, og krever psykisk har førerkort klasse B og god helse, så
er god plass til mange flere i transportnæ- tilvenning. Det er derfor viktig at alle i hører vi gjerne fra deg. Utdanningen er
bransjen bidrar til å fremsnakke yrket og gratis og det er stor etterspørsel etter
ringen. Og flest behøver de i Nordland.
– I Troms og Finnmark har vi opplevd fremstår som gode ambassadører. På den sjåfører, avslutter Henriksen.
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TK Internkontroll

IF TK

Vi hjelper deg med internkontrollen
knyttet til kjøre-, hvile- og arbeidstid

IF TK er et skadeforebyggende produkt, hvor
elementene i vår Oppdragsavtale inngår.

Driftsoptimalisering med spesielt fokus
på kjøretøy og sjåfør
(optimal bruk av kjøretøy)

IF TK = færre skader, lavere forsikringspremie, bedre
resultatmarginer og kontroll på kjøre-, hvile- og
arbeidstid.
Tjenesten er levert i samarbeid med IF.

TRANSPORTKJØPERS ANSVAR

SIKKERHETSRÅDGIVER

Dette er nøkkelen til å løse en av
Transportnæringens største utfordringer!

Transporterer dere farlig gods? Har dere da
godkjent sikkerhetsrådgiver og tilstrekkelig
kunnskap om dette?

Vi hjelper dere med å ivareta deres påseplikt
og medvirkeransvar ved kjøp av
transporttjenester.

Hvis ikke, ta kontakt! Vi har lang erfaring og høy
kompetanse gjennom våre godkjente sikkerhetsrådgivere.

KURSPORTEFØLJE
• Etterutdanning YSK
• ADR
• Arbeidsvarsling
• Fagbrevkurs
• Løyvekurs
• Truck-, kran- og maskinførerkurs
• Lastsikringskurs
• Førstehjelp- og ulykkesberedskapskurs

Vår kompetanse - din trygghet
Kontakt: 971 02 242 / transportkompetanse.no

KORONAKRISEN:

HELTENE PÅ VEGEN: Bli ikke overrasket om du får en
tommel opp fra dem du passerer på vegen, slik Henny
(11) og Esther (17) gjør her. Foto: Jamieson Pothecary

Tommel opp
til sjåførene!
Transportnæringen ble tidlig i koronakrisen definert
som en av 15 samfunnskritiske funksjoner, sammen med
blant annet helsearbeidere, forsvaret og redningstjenesten.
Samtidig blir de ofte glemt når «koronaheltene» hylles.
Det gjorde NLF noe med.
28
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0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

«Uten lastebilen stopper Norge» er NLFs
veletablerte slagord. Og dette ble ettertrykkelig demonstrert under koronakrisens første dager. Mens noen flyktet til
hytta og andre hamstret dopapir og boksemat, sørget transportnæringen for at
hjulene ble holdt i gang. De forsynte butikkene med matvarer, sykehusene med
medisiner og smittevern, og sørget samtidig for at vegene var brøytet og farbare.

Mange titalls tusen tomler opp

Likevel ble lastebilene regelmessig glemt
når myndighetene med jevne mellomrom
kom med sine hyllester til de samfunnskritiske yrkesgruppene. Derfor valgte NLF å
sparke i gang en digital kampanje for å

sette søkelyset på landevegens helter. Responsen
var mildt sagt formidabel.
I løpet av noen få dager
fikk videoen over 300 000
visninger på Facebook og
det ble gitt flere titalls
tusen digitale «tomler
opp». De mange hundre
kommentarene snakker
for seg selv.

GIKK VIRALT: NLFs video fikk flere hundre tusen visninger på
bare noen få dager. Foto: Skjermdump, Facebook
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Covid-19:

Anbefalinger ved mottakelse
og avsendelse av gods
SJÅFØR

1
21
3112
12
332421
3514
3244
6254
35517
365146
26847
326577958
367848
10
69487
9597
10
11
5896
10
10
869
0
11
10
11
79
11
0078
10
11
10
008
11
9
11
9
10
0
10
0
11
11

00

Rengjør førerhuset daglig og gjerne flere ganger. Ha
særlig fokus på inn- og utvendige dørhåndtak samt ratt
og instrumentbord.
Sprit hender både ved inn- og utstigning av førerhuset.
Alternativt vask hender med vann og flytende såpe.
Hold god avstand og unngå berøring av andre personer.
Bruk hansker når du er ute av lastbilen.
Orienterer deg om kundens anvisninger, før du kjører
inn på en adresse.
Åpne kjøretøyet og avlever/motta fraktdokumentene,
hvor avsender/mottager har anvist. Skal du selv lesse/
losse, så vær oppmerksom på avsperring.
Opphold deg så mye som mulig i førerhuset mens du er
hos kunden, med mindre annet er påkrevd.
Ved bruk av elektroniske verktøyer for kvittering av
mottagelse av gods samt signering av fraktbrev,
bør den som kvitterer ha hansker på og/eller bruke
eget redskap for kvittering.
Oppbevar fraktdokumenter i en mappe eller en annen
lukket oppbevaringsmetode når du har dem i førerhuset.
Bruk sunn fornuft, og pass på deg selv og andre
personer.

AVSENDER/MOTTAKER
en prosedyre for hvordan godset skal håndteres,
1 Lag
og sørg for at dine medarbeidere er grundig instruert.
12
en anvisning til sjåførene som ankommer ved
23 Lag
området. Sett en veiviserpost ved innkjørselen, lag store
på flere språk og/eller send dine anvisninger til
34 skilt
transportøren elektronisk før ankomst. Sørg for at det
en person klar til å motta lastbilen/godset, så
45 ersjåføren
ikke må lete etter personale. Dette kan even151 tuelt skje ved å oppgi et telefonnummer som sjåføren
612 kan ringe til. Sørg for at personalet besvarer telefonen.
6127 Lag en fysisk avsperring som tydelig viser grensen
33272 mellom interne og eksterne personer.
33814814 Ha rikelig med sprit/antibac ved inn- og utganger både
91245 til interne og eksterne personer.
914251 Rengjør lossemateriell jevnlig, særlig hvis sjåføren selv
10
3325625 skal losse av og benytter ditt materiell.
10
11
3326467 Utpek et sted for dokumenthåndtering. Ved bruk av
46
11
verktøy for kvittering av mottakelse av gods,
03745784578 elektronisk
samt signering av fraktbrev, bør den som kvitterer ha
045689 hansker på og/eller bruke eget redskap for kvittering.
55689 Utpek eventuelle toalettfasiliteter til sjåfører, evt. sett
6796 opp «festivaltoaletter» i sjåførområdet.
10
79678
10
Unngå at uvedkommende personer oppholder seg
10
11
7
8
10
789 unødig på området.
11
11
008989 Be sjåfører som skal vente på gods om å oppholde seg
11
10
909 i kjøretøyet.
0
10
10
Har du mange losseramper, så skap god plass mellom
11
10
kjøretøyene, evt. ved å fristille annenhver rampe.
10
11
11
00 Bruk sunn fornuft, og pass på deg selv og andre
11
11
0 personer.

00

Covid-19:

Recommendations on
receiving and shipping goods
DRIVER / ROAD HAULIER

1
21
312
1
34122
33254
3164514
27456
321585167
3264
326978475
10
3785948
6489
10
11
5697
10
059768
11
10
687
10
11
0
97
11
11
00898
10
10
09
11
9
10
11
0
10
11
0
11

0
0

Clean your driver’s cabin on a daily basis, preferably
several times. Focus especially on inside and outside door
handles as well as steering wheel and dashboard.
Disinfect hands by both entering and leaving the driver’s
cabin. Alternatively, wash hands with water and liquid
soap.
Keep a good distance and avoid contact with other persons.
Use gloves when you are outside the truck.
Keep yourself informed on the customer’s instructions
before entering the address.
Open up the vehicle and hand over/accept freight
documents where the consignor/ consignee has instructed
to do so. If you must load/unload yourself, pay attention
to barriers.
Stay in the driver’s cabin wherever possible while at
the customer, unless otherwise required.
When using electronic tools issuing receipt for accepting
goods and signing CMR documents, the receiver should
wear gloves and/or use his/her own tool for receipt.
Keep freight documents in a folder or other closed
organiser when carrying them in the driver’s cabin.
Use your common sense and take care of yourself
and others.

CONSIGNOR / CONSIGNEE
a pamphlet on how to handle the goods and make
1 Prepare
sure that your coworkers are instructed thoroughly.
12 Prepare instructions for the drivers who arrive at your
Mount direction signs at the entry, prepare large
32 address.
signs in several languages and/or send your instructions
34 electronically to the carriers before arrival. Make sure a
is present to receive the truck/goods so the driver
45 person
does not have to look for personal. This may take place by
151 providing the driver a phone number for contact. Make sure
621 the personal is instructed in answering the phone.
6127 Prepare barriers unmistakably indicating the boundary line
33272 between internal and external persons.
3384184 Have plenty of hand disinfection mounted at entrances and
191245 exits both for internal and external persons.
92451 Clean loading equipment regularly, especially if the driver
10
3326556 must himself unload using his own equipment.
10
32467 Designate a place for handling documents. When using
11
11
tools for issuing receipt for acceptance of goods
034674578578 electronic
as well as signing CMR documents the receiver should
045968 wear gloves and/or use his/her own tool for receipt.
68956 Designate possible toilet facilities for the driver, you may
10
7979 put up ’festival toilets’ in the drivers’ area.
10
678 Avoid unauthorised persons staying unnecessary at your
10
11
878 address.
10
11
99 Instruct drivers waiting for goods to stay in their vehicles.
11
0
11
0089 Do you have many loading ramps make sure to create
10
10
9 plenty of space between the vehicles; you could e.g. keep
10
0
11
every second ramp empty.
10
11
11
00 Useothers.your common sense and take care of yourself and
11
0

0

Rekruttering:

IKKE SPØR MOR: – Det er ikke noe vits i å spørre mora si
om hvordan det er å kjøre lastebil, hvis hun ikke kjører
lastebil selv. Da er det bedre å spørre noen som vet hva
de prater om, sier Even Gislerud (19). Foto: Stein Inge
Stølen
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– Ingen angrer
på å ta fagbrev
som yrkessjåfør
NLF-MAGASINET 2020 • NR 3
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Rekruttering:
Even Gislerud (19) er
ambassadør for yrkessjåførfaget, og har funnet lykken
bak rattet på en tippbil hos
Isachsen Anlegg. Han oppfordrer alle som lurer på hva
sjåføryrket innebærer om å
gå rett til kilden. – Bli med
en lastebilsjåfør på jobb en
dag eller to, så får du sett det
med egne øyne.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Nå er jeg glad jeg står i ro, for nå løper
det unger på alle kanter av bilen her.
Even Gislerud vinker tilbake til en barneflokk på veg til skolen. De er godt over
middels fascinert av den store Volvo FH
540-en, som er parkert midt i nabolaget i
Underlia. Der kjører 19-åringen pukk til
det som etter hvert skal bli ny gangveg.
Smårollingene nede på vegen prater, smiler
og peker på lastebilen, som garantert minner om lekebilene de bruker i sandkassa.
– Det er mange barnehageunger som
gjerne vil at du skal fløyte og vinke. Det
er artig å få så mye oppmerksomhet, men
samtidig mye ansvar når en er ute på anlegg midt i et nabolag, som her.

Har langhelg hver helg

Even er lærling hos Isachsen Anlegg AS,
med base i Solbergelva. Men vegen dit
begynte ikke med et ønske om å kjøre
lastebil.
– Da jeg gikk på ungdomsskolen vurderte jeg å bli grunnarbeider eller maskinfører hos Isachsen, og fikk derfor arbeidsuke hos dem. Deretter penset jeg litt
over på salg, og valgte derfor VG1 service
og samferdsel. Så fant jeg etter hvert ut at
lastebilkjøring egentlig var veldig fint.
Han sikret seg sertifikat for klasse C i
oktober og kjørte opp i klasse CE like før
jul. Den første arbeidsdagen hos Isachsen
var 6. januar, og det har så langt bare vært
en positiv opplevelse.
– Jeg stortrives både med kjøringen og
med måten arbeidsdagen er lagt opp på.
Hverdagen for meg er at jeg får oppdragsbeskrivelse kvelden før, møter opp på
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KOM, BLI MED: Livet ute på vegen er både variert og spennende. Even Gislerud anbefaler alle som vurderer yrket å bli
med en sjåfør en dag eller to. Foto: Stein Inge Stølen

anlegget eller pukkverket på morgenen
og kjører de oppdragene jeg er tildelt til
gjerne rundt sjutida på kvelden. Det kan
bli en del timer hver dag, men gevinsten
er at vi har fri på fredager, siden det
ukentlige timeantallet ikke skal overstige
37,5. Det gjør at jeg stort sett har langhelg hver helg, smiler Even.

Mange misoppfatninger om yrket

GOD KJØRESTIL: Even er
motorinteressert og glad i fart. Men
bak rattet på lastebilen tar han det
helt med ro. Foto: Stein Inge Stølen

Kjøreturen går via Drammen tilbake til
anlegget i Solbergelva. Der får NLFMagasinet tatt en prat med arbeidsgiveren, som ikke akkurat er misfornøyd med
Even.
– Han er en skikkelig dedikert fyr og
har hatt en veldig bratt læringskurve.
Uansett hvilke oppgaver vi setter ham til
så løser han det på en god måte, sier
Tommy Tangen i Isachsen Anlegg.

Nå har han i tillegg fått anledning til å
bli ambassadør for yrkessjåførfaget, som Har avlet yrkessjåfører siden 1994
en av seks utvalgte kandidater. Han ser Å være lærling ved akkurat denne bedriffrem til å vise Norge hvordan hverdagen ten er heller ikke det dummeste en sjåførhans faktisk er. For det er ingen
aspirant kan vurdere. Tangen har
tvil om at mange går rundt
hatt det formelle ansvaret
med misoppfatninger
for å følge opp lærlingeom hva det innebærer
ne i Isachsen Anlegg
å kjøre lastebil.
siden 2008, men har
Mange av kompisene mine
– Mange av
fungert som mentor
spør: «Er det ikke kjedelig å kjøre
kompisene mine
for vordende yrlastebil?» Men de skjønner ikke helt
spør: «Er det ikke
kessjåfører helt sihva dette går ut på. Det er en variert
kjedelig å kjøre
den 1994. Han
og spennende hverdag med mange
lastebil?» Men de
beskriver en stor
forskjellige oppgaver og utfordringer.
skjønner ikke helt
utvikling i hvordan
hva dette går ut på.
lastebilsjåfører forJeg gleder meg til å dra på
Det er en variert og
mes.
jobben hver dag.
spennende
hverdag
– Den største formed mange forskjellige
skjellen fra nittitallet og
oppgaver og utfordringer. Jeg
frem til nå er at ungdommene
gleder meg til å dra på jobben hver dag,
den gangen måtte ta sertifikatet først, før
sier Even før han blåser i alkolåsen og vi kunne begynne arbeidet med
starter bilen.
å utvikle dem som fagfolk.
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Rekruttering:
Mens nå kommer de på utplassering allerede før de har kjørt opp. Vi kan følge
dem tett gjennom både VG1 og VG2,
samt den 19 uker lange lærlingetiden i
etterkant. Det gir dem en helt annen
plattform å stå på når de endelig er utlært
som yrkessjåfører.
Isachsen Anlegg har i dag fem lærlinger, men har gjennomført opplæring for
en lang rekke sjåfører siden det formelle
opplegget ble startet i 2008. Tangen kan
bare komme på én sjåfør som ikke valgte
å fortsette i bedriften etter utdanningen.
– Men han var tydelig på at han ville ta
bergerkurset, så det var helt greit. Han
fortsatte i næringen og er bilberger i dag.

Jevnlige oppfølgingssamtaler

Even setter spesielt stor pris på hvor lett
det er å få svar på spørsmål.
– Når vi er lærlinger, har vi krav på oppfølgingssamtale med bedriften og opplæringskontoret hver 6. måned. Men hos
Isachsen har vi samtaler hver 3. måned.
Hvis det er noe, er man mye raskere ute
med å ta tak i det. Siden jeg også har en
egen bas, er det alltid en kontaktperson jeg
kan forholde meg til i hverdagen. Hvis jeg
lurer på noe, kan jeg alltids ringe ham. Og
hvis ikke han har svaret, kan jeg
ringe

FORNØYD ARBEIDSGIVER: Tommy Tangen (t.v.) har ansvar for å følge opp lærlingene i Isachsen Anlegg. Han skryter av
Even Gislerud, som han mener har taklet alle utfordringer med glans. Foto: Stein Inge Stølen

inn på kontoret. Jeg får alltid gode svar.
Ute på vegen igjen forteller Even om
motorinteressen. Han legger ikke skjul
på at fart og spenning ligger hjertet
nært. Samtidig har karrierevalget endret
trafikkadferden hans betraktelig.
– Tidligere var jeg nok litt vel hard
på gassen, både på motorsykkel og i
personbil. Men etter å ha tatt yrkessjåførutdanningen har jeg
fått et litt annet syn på ting.
Men det betyr ikke at
han har tenkt til å kjede
seg på fritiden. Løsningen er å flytte fartsbehovet ut på vannet.
– Nå venter jeg
bare på våren, slik at
jeg får sjøsatt og testet den nye vann-

KJENTE VEGER: Even er
oppvokst i Solbergelva, men bor
i dag i Drammen sentrum. De
fleste oppdragene foregår i
nærområdet. Foto: Stein Inge
Stølen
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scooteren jeg har kjøpt sammen med
søsteren min. Den går i 60 knop!

– All utdanning er god utdanning

Lærlingeambassadørene er plukket ut fordi de er gode representanter for yrket, og
kan vise den enorme bredden som livet i
lastebilnæringen kan by på. Felles for alle
er at de har et sterkt engasjement for yrkets
omdømme.
Even har en veldig praktisk tilnærming
til hvordan en kan motarbeide fordommene. Han oppfordrer alle som vurderer å bli
yrkessjåfør om å ta kontakt med noen som
kjører lastebil, og helst bli med på jobb en
dag eller to.
– Det er ikke noe vits i å spørre mora si
om hvordan det er å kjøre lastebil, hvis hun
ikke kjører lastebil selv. Da er det bedre å
spørre noen som vet hva de prater om.
Han tror ingen vil angre på å ta fagbrev
som yrkessjåfør.
– All utdanning er god utdanning. Ingenting er bortkastet. Selv om du skulle
finne ut at lastebilyrket ikke er noe for
deg, får du en veldig fin erfaring hvor du
lærer å mestre ting på egenhånd og samarbeide med folk som har mer fartstid enn
deg selv.

NLF HAR

VALGT ALÅS

SOM SIN LEVERANDØR AV ALKOLÅS
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har
inngått et samarbeid med Alås som er
markedsledende på alkolåser i Norge.

SERVICEAVTALE:

1 år kr 399,- pr mnd
2 år kr 299,- pr mnd
3 år kr 199,- pr mnd
For mer informasjon om våre serviceavtaler
kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag:
 992 86 624
 jn@alaas.no

ALAAS.NO

I samarbeid med
Norges Lastebileier-forbund

Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Fylkesårsmøtet i Østfold:

Flott samling i siste liten!
Uken før fylkesårsmøtet i
NLF Østfold var preget av at
Korona-alvoret begynte å
sige inn over oss. Det var
foreløpig ikke iverksatt
spesielle tiltak for andre enn
de som hadde vært på reise i
Italia de siste ukene.
0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Oppfordringen fra myndighetene var for
øvrig å utvise forsiktighet med hensyn til
å hilse, hoste og klemme på folk. Det var
i grunnen aldri spørsmål om å avlyse fylkesårsmøtet, men det ble gitt klare beskjeder om hvordan man skulle oppføre
seg. Resultatet var at 125 personer møttes
til samling i Strømstad Spa Hotell.
Samlingen var preget av godt humør og
optimisme og det var også rekorddelta-

kelse fra våre samarbeidspartnere. Vi har
funnet en form som fungerer godt for alle
parter og selve årsmøtet er bare en liten,
men viktig del av arrangementet.

Lys fremtid før og etter
Korona

NLFs administrerende direktør, Geir A.
Mo, var gjest og innleder under årsmøtet
og han valgte å legge vekt på mulighetene
vår bransje står overfor. Mo understreket
at alle prognoser og undersøkelser viser at
det vil være et stort behov for transport i
fremtiden. En betydelig del av dette vil
foregå med lastebil. Vår utfordring blir å
ta mest mulig av denne økningen på våre
lasteplan.
Vi var også kommet så langt i Koronaforløpet før møtet at det også var på sin
plass å be alle medlemsbedrifter gjennomføre tiltak for å hindre smittespredning med videre, og på mange måter har
NLF ligget godt an med å ta denne pandemien på alvor.

Stolte
jubilanter
Det var flere stolte jubilanter under fylkesårsmøtet til
NLF Østfold helgen 7. til
9.mars. Stoltest var kanskje Ivar Brække, som mottok plakett, blomter og
merke for 50 års medlemskap i foreningen.
Reidar Reinertsen, Arne Bekkevold, Vidar Lier og Torolf Skjelin mottok plakett,
blomster og merke for sine 40 år som medlemmer.
En annen tillitsvalgt det ble gjort ekstra stas på denne kvelden var Ragnar Larsen.
Larsen er mangeårig leder i Indre Østfold, tidligere fylkesleder og nå fylkesstyremedlem i Østfold. Til sin store overraskelse ble han tildelt NLFs bronsemedalje og diplom
for lang og tro innsats for sin lokalforening. Vi gratulerer!
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Viktig sak for Østfold

NLF Østfold er en aktiv forening og vi
jobber godt politisk og faglig opp mot
SVV og andre offentlige instanser. En
stor seier for fylkesforeningen i 2019 var
gjennomslag for kravet om sambruksfelt
på deler av RV 110, Fredrikstadbrua. Forslaget ble spilt inn i et av våre jevnlige
møter med SVV i Østfold og det ble seriøst behandlet av dem. Deres innstilling
var positiv og saken ble sendt videre til
Vegdirektoratet. Der stoppet det nesten
opp. Vi var nødt til å purre kraftig inn
mot direktoratet og til slutt kom et positivt vedtak. Dog hadde VD på egen hånd
også gitt tilgang for varebiler over 3.5
tonn. Vårt forslag var opprinnelig 7,5
tonn. Uansett er det en stor seier for NLF
Østfold og målinger og tilbakemeldinger
til nå, viser at dette fungerer utmerket.
Når vi etter hvert kommer oss videre fra
Korona, vil vi også følge opp lovnaden om
at dette også skal gjelde den nye trasén
ved Se-Ut.

Per Esben
Kristiansen ny
nestleder
Erik Graarud ble gjenvalgt som fylkesleder. Det nye, om ikke overraskende, er
at Per Esben Kristiansen fra Moss, ble
valgt til ny nestleder i NLF Østfold. Han
etterfølger Anders Krog, som har overtatt for Harry Nilsen som medlem i forbundsstyret.
Kristiansen er ingen novise i NLFsammenheng. Han har flere perioder
som medlem i fylkesstyret og leder en
aktiv gruppe i Moss og omegn vognmannsforening. Ny som fast medlem i
fylkesstyret er også Lars T. Utne, som
representerer Sarpsborg. Utne er heller
ikke helt fersk og har møtt som vararepresentant i to perioder.

Vi finansierer NLFs medlemmer!
Nordea har vært NLFs utvalgte finansieringspartner siden 2008. Hver dag jobber
vi hardt for å sikre medlemmene så gode betingelser som mulig på finansiering av
transportmateriell.

Som NLF-medlem får du:
•
•
•
•

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

Kontaktperson

Fylke

Telefon

e-post

Christin Enghaug

Oslo, Viken

46 95 00 16

christin.enghaug@nordea.com

Kari Fritzvold Malones

Innlandet

91 63 10 95

kari.f.malones@nordea.com

92 22 77 84

bard.roed.larsen@nordea.com

98 42 93 24

kristoffer.sletnes@nordea.com

Bård Røed Larsen
Kristoffer Sletnes

Vestfold og Telemark, Viken

Jan-Erik Sliper

Rogaland, Agder

90 25 58 99

jan.erik.sliper@nordea.no

Per Ove Larsen

Vestland

91 75 69 15

per.ove.larsen@nordea.com

Svein Helge Rafteseth

Møre og Romsdal, Vestland

41 67 50 52

svein.helge.rafteseth@nordea.com

41 44 93 77

tor.taksgaard@nordea.com

97 06 69 97

knut.byrkjeland@nordea.com

Tor Taksgaard
Knut Byrkjeland

Trøndelag

Gunnar Carlsen

Nordland, Troms og Finnmark

99 35 93 35

gunnar.carlsen@nordea.com

Jan Egil Sandstad

Key Account Manager

90 98 63 31

jan.egil.sandstad@nordea.com

nordeafinans.no

Region 2 Innlandet

HEDRET: Bjørn Amundsen ble
Årets Lastebileier i Innlandet
2020. Han fikk prisen overlevert
fra regionleder Arild Olsbakk.

Veteran er årets lastebileier!
Han kjøpte sin første
lastebil i 1963 – og er fortsatt svært aktiv. Bjørn
Amundsen fra Odal ble
kåret til Årets Lastebileier på
årsmøtet til NLF Innlandet.
– Dette hadde jeg aldri
trodd, sa en rørt prisvinner.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

75-åringen er fortsatt sjefen i Bjørn’s
Transport AS. Han er kreativ, tør å gå i
front og var for eksempel tidlig ute med
modulvogntog. Bjørn har også satset flere
10-talls millioner på nye prosjekter i en
alder da de aller fleste av hans jevnaldrende er mest opptatt av pensjonistlivet.
– Jeg skal være aktiv i firmaet så lenge
jeg makter, sier Bjørn. Hele livet har dreid
seg om transport for den trivelige bamsen
fra Skarnes. Han er tredje generasjon i
bransjen. Datteren Kari-Anne er den fjerde. Begge har god hjelp av kone/mor
Reidun.
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56 år som lastebileier

Bjørn kjøpte sin første lastebil i svært ung
alder. Han begynte med gruskjøring alt
som 19-åring.
– Jeg kunne jo kjørt for far, men det
hadde nok ikke gått så bra for jeg ville
bestemme sjøl, sier Bjørn med et smil. De
som kjenner Bjørn vet at bamsen slår labben i bordet når det er nødvendig.
Først var det grus. Så ble det tømmer.
Deretter flis. Stolper for E-verket. Leca.
Mye annet gods. Containere. Gjenvinning. Bjørns Transport har vært i utvikling helt siden starten. Firmaet ble gradvis større helt til 2008. Da solgte han åtte
av 23 biler inkludert kontrakter på flis og
Leca-kjøring i Østfold og Vestfold.
– Vi hadde jo Leca som kunde og registrerte at det ble mindre å gjøre for dem.
Jeg grublet litt og kom fram til at hvis det
ikke settes opp grunnmurer, blir det heller ikke trelast og flis. Dermed solgte vi
deler av bedriften rett før finanskrisa, sier
Bjørn og smiler igjen. Ingen tvil om at
han traff med den avgjørelsen.
Amundsen-familien har investert 60
millioner kroner i maskiner, to terminaler
og verksted siden 2002. En stor flishøgger
koster seks millioner kroner. I dag har

Amundsen-familien 11 biler totalt, hvorav fem er flisbiler og sju flishøggere som
stort sett går hele tida. I Våler og SørOdal har de moderne terminaler.

18 millioner

Bjørn’s Transport AS er et solid firma
med 18 millioner kroner i omsetning i
2018. Bjørn meldte seg inn i NLF i 1976.
Han har også vært synlig i organisasjonen. Tidligere som tillitsmann. Nå kommer Reidun og Bjørn ofte på våre arrangementer. Selvsagt var de også påmeldt til
regionårsmøtet på Beitostølen. Det var
gøy da regionleder Arild Olsbakk kunne
overraske veteranen med prisen som årets
lastebileier.
- Jeg har bare positive erfaringer i NLF.
Noen kolleger har sagt at det ikke er noen
vits i å være medlem i organisasjonen. Da
svarer jeg at du får bli med en stund og se
hvordan det fungerer. For det har absolutt
noe for seg. Vi får god advokathjelp de få
gangene vi trenger det. Det er mange nyttige og gode seminarer, sier Bjørn og avslutter: - Se på jobben NLF gjør i disse
korona-tider! Det er utrolig at noen lastebileiere mener at de ikke trenger å være
medlemmer i forbundet

BRUKER BEDRIFTEN
M?
DIN FOR MYE STRØ
r!
Snakk med en rådgive

NLF-medlemmer får ekstra gode
betingelser hos Fjordkraft!
Fjordkraft er mer enn en strømleverandør. Vi er din energipartner.
I tillegg til en god strømavtale får du blant annet:
• Erfarne energirådgivere som hjelper deg å optimalisere strømforbruket
• Tjenesten Min Bedrift, som gir deg full oversikt over løpende forbruk og fakturaer
• Mulighet for å lage bedriftens klimaregnskap og skape en klimanøytral verdikjede
Over 30 000 norske bedrifter har avtale med oss.
Se hva vi kan tilby deg som NLF-medlem på fjordkraft.no/nlf

Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Hold ut –
hold sammen

Den folkekjære artisten Jahn Teigen døde rett før pandemi
og økonomikrise, som snudde opp ned på vår tilværelse. Et
av hans budskap var «Hold ut, hold sammen – slå ring om
det vakre som fins, slå ring om hverandre, slå ring om din
bror og alt det som spirer og gror».
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

Nå er det dette som er viktigst. Senere
skal vi fordype oss i både ettertanke, refleksjon, analyse og løsninger. I tider som
dette trer transportnæringens rolle som
samfunnskritisk faktor frem. Vi får bekreftet av vi rett og slett er nødvendige for
å holde hjulene i gang i samfunnet, og det
er livsnødvendig for befolkningen at forsyningen av varer holdes oppe. Hverdagsheltene som sørger for dette og de som
ivaretar folket har trådt frem gjennom
den siste tiden. Takk til våre sjåfører og
andre som står i frontlinjen i en krevende
situasjon som dette.

Krisestab

Det har også vært interessant å observere
den rollen NLF har trådt inn i som krisestab for en samfunnskritisk næring.
Tiltak ble raskt iverksatt, informasjon ble
innhentet for å skaffe oversikt over de
mest prekære områder, rask agering overfor myndighetene for å få tilrettelagt nødvendige strakstiltak og senere kontinuerlig oppfølging gjennom systematisk
krisehåndtering. Et viktig element i denne sammenheng har vært kommunikasjon mellom alle ledd i næringen. Tilbakemeldingene på kommunikasjonsstrategien til NLF har så langt vært meget positive.
Vi har fått en viktig påminnelse om
samfunnssystemets og økonomiens skjørhet og sårbarhet. Mange flere har nok nå
innsett at selv grønne grener kan knekke.

42

NLF-MAGASINET 2020 • NR 3

Nyttårshilsen

Det er ikke lenge siden regionledelsen i
NLF region 3 skrev følgende i sin nyttårshilsen til medlemmene:
«Norsk økonomi er under sterkt press, og
verdensmarkedenes tiltro til den norske
kronen har vært på et lavmål en periode.
Blant hovedårsakene er at offentlig sektor
blir stadig større, mens det produktive og
verdiskapende næringsliv svekker sin posisjon. Alders- og helsesituasjonen til befolkningen gjør at stadig færre må sørge
for stadig flere. Sosiale kostnader og trygdeutgifter ligger på et rekordhøyt nivå.
Befolkningens gjeldsbelastning er også
skyhøy. Dette er forhold som gjør nasjonen sårbar, og bidrar til at tiltroen til bærekraften i økonomien vår er svekket.
Norge har dessuten få næringsmessige
ben å stå på, og den dominerende oljenæringen vil gradvis måtte bevege seg inn i
en utfasingsperiode. Miljø og teknologi
presser frem radikal omstilling.
Truende skyer ligger også over verdensøkonomien. Dersom det skulle komme
en økonomisk resesjon eller i verste fall en
økonomisk kollaps, så vil verdien på det
norske oljefondet kunne få seg en alvorlig
knekk. Derfor er det ikke nødvendigvis
så gjevt å ha så mye penger på bok som vi
har blitt innprentet. Hvis markedene pengene er plassert i skulle kollapse så vil våre
felles 10 000 milliarder raskt kunne bli
redusert til en langt lavere verdi.»

Lite visste vi da om at systemet bare
to-tre måneder senere skulle bli satt på en
så alvorlig prøve. Systemets skjørhet er
blitt bekreftet, og når ny kurs skal stakes
ut for fremtiden er vi nødt til å ta lærdom
av det vi har vært gjennom.

Med vennlig hilsen
Frode Bjønnes, fylkesleder NLF Telemark,
John Ove Villung, fylkesleder NLF
Vestfold, Per Madsen, fylkesleder NLF
Buskerud og Roy N. Wetterstad, regionsjef
NLF Region 3

Avlyst årsmøte og
bransjeutstilling
Årsmøte- og bransjeutstillingshelgen
for NLF Region 3 som skulle vært
avholdt medio mars ble avlyst på
grunn av pandemisituasjonen.
Fylkesavdelingene har utsatt
beslutningen om når og i hvilken
form fylkesårsmøtene skal avholdes.
Informasjon om dette vil komme
etter hvert som det blir klarlagt når
normal aktivitet kan gjenopptas.
Det arbeides også med å se på alternative løsninger til den tradisjonelle
bransjeutstillingen som hadde
mange påmeldte.
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Region 4 Agder og Rogaland

NLF Agder og Rogaland i NTP-prosessen
Denne gangen er det en helt
annen NTP-prosess enn det
vi er vant til. Det er fylkene
som har stått i spissen for
å samle innspill fra næringslivet.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Vi har vært på innspillkonferanser i
Stavanger og Kristisand, og våre viktigste
saker er i hovedtrekk: E18, E39 og E134,
dette er korridorene vi satser på.
I tillegg har vi mindre prosjekter som
er helt vesentlige for oss: Ålgård og Hove,
Smiene – Harestad, tverrforbindelsen og

transportkorridor vest er påbegynt og må
ferdigstilles.

Døgnhvilplasser

NTP må følge opp hovedsatsningen på
døgnhvilplasser. Vi har et strengt regime
med hensyn til kjøre- og hviltid og er avhengig av trygge og godt utbygde døgnhvileplasser langs våre hovedveier.

Rassikring

I Rogaland er det stort behov for rassikring og det er først og fremst knyttet til
«rødlista». Vi finner det riktig at det er
RV13 som må prioriteres da spesielt i Suldal (Rødlisa – Melkerand) og Hjelmeland
(Lovrabakken).
En KVU for «arm til Bergen» må kom-

me på plass slik at vi får en riktig verdivurdering av prosjektene over E134
Karmsundbrua må få gunstigere begrensning på høyde. Mange lastebiler
mellom 4 meter og 4,20 meter må kjøre
tunnelen og dette koster både miljø, tid
og penger.
Nye veier AS må tilføres nok midler til
å fullføre alle de store prosjektene langs
korridor 3 mellom Landgangen og
Stavanger. At selskapet får tilført nye
prosjekter må ikke medføre at transportkorridor 3 mister framdrift og prioritet.
Ytre ringvei må påbegynnes i løpet av
2022 om vi skal få en helhetlig transportkorridor mellom Øst og Vestlandet.
Både Rv 41 og 9 må også utbedres på
flere strekninger.

Nytt styre i
Rogaland
Tore Sigmundsen har
siden i høst rykket opp
som leder i Rogaland fra
sitt nestlederverv. Nå ble
han valgt til leder. Det er
god kontinuitet, samtidig
trenger vi også fornyelse.
Nå er det både erfarne og
nye medlemmer i styret i
Rogaland. Denne gangen
får vi endelig også inn en
kvinne.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Styret består av nestleder Jarl Kvam og
styremelemmer Paul Grude, Even
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Toth, Vegard Solheim, Hans Kristian
Aamodt og Endre Krakk. Varamedlemmer er Mai Britt K. Nielsen og
Kristian Nese

De viktigste sakene

Fylkesleder Tore Sigmundsen hadde
under årsmøtet en presentasjon av de
viktigste sakene. For å nevne noen kan

vi si opplysningsarbeid om økte bompenger vil gi dyrere transport, veien
mellom Bokn og Aksdal, tunge kjøretøy i kolonne over Haukeli, like konkurranseforhold og flere målrettede
kontroller. I tillegg er hele E134 og
E39 samt Tverrforbindelsen, transportkorridor vest, Ålgård – Hove og
Smiene – Harestad veldig aktuelle.

Roar Osen ny leder i Agder
Roar Osen ble valgt til ny leder i NLF Agder. Med seg får
han et lag med god variasjon i alder og bransjer.

En fin
årsmøtehelg
Med ca. 120 deltagere
gjennom hele helgen, var
det en flott deltagelse på
årsmøtet denne gangen.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Fredag ønsket Rita Birkeland og varaordfører i Kristiansand, Erik
Rostoft velkommen. Programmet
startet med at globentrotter og verdensleder Arne Knaben kåserte om
sitt liv i Volvos tjeneste. Vi fikk høre
om hans fantastiske karriere og spennende reise.
Lørdag var det utstilling, der billeverandører og samarbeidspartnere var
på plass. En fin mingleplass for alle.
Senere ble det tradisjonelle årsmøtet
gjennomført og deretter fikk vi høre
interessante foredrag. Engasjementet
var stort da Ytre ringvei, E18/E39 og
Gartnerløkka, ble tatt opp.

0
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I tillegg er det to damer i styret. Det nye
styret i Agder består i tillegg til Roar av:
nestleder Kai Kristiansen, styremedlemmer Dag Grødum, Hilde B. Nyhaven,
Jon Arne Myrvang, Eva Langeland, Audun Skripeland, Ole Tom Løland, Geir
Arne Myre samt varamedlemmer Jan
Hellestøl og Helge Flaten.

En viktig sak

Om man kun skal nevne en viktig sak, er
det Ytre ringvei. Rita Birkelands næringspolitiske gjennomgang gjorde det klart at

NLF Agder skal arbeide hardt for at utbyggingen av Ytre ringvei må stå ferdig
tidligere enn planlagt.

Takk til Rita, Kai, Tor M. og Tor B.

Rita Birkeland takket av som leder i Agder. Og tusen takk for den jobben du har
gjort. Den er helt uvurderlig med hensyn
til de sakene du har satt på agendaen.
Vi retter også en stor takk til Kai Werdal, Tor Bringsverd og Tor Magne Hasen
for mange års arbeid for lastebileiernes
beste.

Jubilanter

Festmiddag med en strålende opplagt
Bjarne Rogaland og Fnugget var populært. Etter en nydelig middag var
det også utdeling av merker. Og det
er alltid like stas.
Vi vil spesielt nevne noen jubilanter
i år: 25 år:Torgeir Rosseland, Ole J.
Røyland, Birger Myrvang, Agnar
Fuglestad, Asgaut Sundvor og Gunnar Idland.
40 år: Olav Lindstøl, Thorvald
Reiersen, Kai Werdal, Kjell Molde,
Kåre E. Sødal, Torbjørn Moseidjord,
Jostein Lillebø, Tor Kvia, Leif M.
Grødem, Per Espedal og Thorleif
Hansen.
50 år: Jan Drange, Torleif Eide,
Svein R. Bringedal, Helge Dovland,
Sven Andersen og Kaare Hodnemyr.
NLF-MAGASINET 2020 • NR 3
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Region 5 Vestland

Årsmøte på hotell Alexandra
i Loen ble avlyst
Region 5 skulle tradisjonen
tro avholde felles årsmøte
for de tre fylkesavdelingene
på hotell Alexandra
i Loen den 13.–15. mars.
0

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no

På grunn av koronaviruset vedtok de tre
styrene på et felles telefonmøte å utsette
årsmøtene på ubestemt tid. Styrene vil
fortløpende vurdere utviklingen av koronaviruset i Norge og i resten av verden, og
på bakgrunn av dette vil styrene på et
senere tidspunkt ta stilling til:
1. Om årsmøtene skal gjennomføres
senere i år som opprinnelig planlagt
med årsmøter fredag, temadag lørdag
og festmiddag lørdag kveld.
2. Om årsmøtene skal gjennomføres
redusert og lokalt.
3. Om årsmøtene skal gjennomføres
«elektronisk».
Fylkesavdelingen fortsetter med sittende styrer frem til vi får avholdt årsmøtene.
Alle styre- og varamedlemmene har sagt
seg villig til å fortsette i sine verv. Økonomien i fylkesavdelingene er god, og
som kjent vedtas budsjett for inneværende
og neste år på hvert årsmøte. Det betyr at
de tre fylkesavdelingene har tre godkjente budsjetter å styre etter ut året. Den
daglige driften er altså ivaretatt på en god
måte.
Så vil det bli noen utfordringer med
hensyn til landsmøte som opprinnelig
skulle avholdes i Stavanger i juni i år. Her
vil vi også komme tilbake med informasjon så snart vi kan.
På temadagen hadde vi lagt opp til et
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allsidig og godt program. En av de som
skulle ha innlegg var Bjørn Jacobsen fra
SV. Hans innlegg «Kapasitet og miljø –
hvordan kommer vi oss best over fjorden?» gjengir vi her i korte trekk:

Kapasitet og miljø Kordan kjem vi oss best
over fjorden?
Eg har vokse opp med at når det kom ein
ny lastebil til byen (Harstad) vart eigar
intervjua om kva bilen skulle brukast til
og om nye tekniske detaljar. Det var ei
næringspolitisk hending!
Undersjøiske tunellar er ikkje bra for
transportnæringa, då er ferjene betre med

litt kviletid og mat etter lossing/lasting.
Bygg bru – flytebru – over fjorden eller
behald ferjene.
Bergsøysundbrua på Nordmøre, som
ble bygd i 1992 og freda av Riksantikvaren i 2007, var ved opning verdas einaste
utan sideforankring i følgje Wikipedia.
Det teknologiske miljøet i Møre og
Romsdal vil tene masse på å få vere med
å vidareutvikle bygging med stål og flytepontongar som flytebru gjer mogleg. Er
det nokon som trur at det ikkje er mogleg
å køyre på vatnet i staden for 400 meter
under? Slepp ingeniørane og metallarbeidarane til!
AutoPASS er bra fordi det blir gratis for
passasjerar og det blir mindre arbeid med
å billettere. Kapasiteten på ferjene vil auke
opptil 30 prosent fordi fleire veljar å køyre
i lag eller ta bussen.

AutoPASS er dårleg fordi billettar og
kort ikkje seier nokke som helst om info
ein treng, og som ikkje kan brukast
på fleire bilar, verkar unødig
byråkratiserande
for
transportnæringa.
Min klare tilbakemelding er at byråkratar må snakke
med lastebileigarane.
Møre
og
Romsdal fylkeskommune
må
handsame saka om
AutoPASS for ferje
på nytt, og spesielt for
den rødgrønne leiinga i
fylkeskommunen må dette
vere politisk fallitt. Vi risikerer å
ende opp som ferjeskam-fylket! Kor grønt
er det å seie nei til ei kapasitetsauke på
ferjeflåta opp mot 30 prosent? At lastebila-

ne og næringslivet får mindre venting i kø
er sjølvsagt eit pluss.
Møre og Romsdal er eit ferjefylke,
og i hop med dei andre kystfylka er det på sikt å gjere
ferjene gratis og elektriske eit politisk
mål.
Ta k s t a u k e n
som har vore for
lastebilnæringa
er uhaldbar og
må rettast opp.
Næringstransporten kan ikkje som
privatbilistane, som
sitt ein og ein i bilen,
kjøre i lag og då spare
masse. Opp til 4 bilar om dei
kjøre i lag.
Lastebilane må få reduserte takstar og
kan hende på sikt premierast med billegera pris utanom rushtida. Og om så gratis

AutoPASS er bra
fordi det blir gratis for
passasjerar og det blir
mindre arbeid med å
billettere.

på dei, for samfunnet, dyraste turane på
natta.
Lastebileigarane utfordra meg til å gje
gode grunnar for miljø og samferdsle. Då
spesielt undersjøiske tunellar. Ned og opp
ein tunell med 50 tonn last gjer eit enormt
større dieselforbruk og arbeidsmiljøet til
sjåførane er deira grunn til å gå mot den
undersjøiske tunellen som ligg i Møreaksen. Eg er glad for at lastebileigarane går
fremst og tek ansvar for det globale miljøet mens Vegdirektoratet og Vegvesenet
legg til side sine eigne visjonar!
Så får vi sjå når vi kjem til statsbudsjett
om kalkylane held. For det samfunnsøkonomiske miljø må det vere trist å sjå at
kapasiteten til Tresfjordbrua nyttas til om
lag 10 prosent. Finns der så mykje pengar
at Tresfjordbrua berre er til å flire av for
politikarane og planleggarane? Har vi så
god råd at vi ikkje kan kople E 39 frå
Nordmøre og Romsdal på Eksportvegen
frå Sunnmøre der dei naturleg møtast?
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Region 6 Trøndelag

Uten lastebilen
stopper Norge:

Krise
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Hvem våget å tro at vi skulle havne
i en situasjon som den vi er vitne til
i disse dager. Slike hendelser har vi
vært vant til å høre om gjennom
nyhetene, og da fra land som ligger
langt ifra oss. Virus og sykdommer
forholder seg ikke til landegrensene
og med dagens reisemønster og
ikke minst handelsmønster, så
opplever vi at spredningen går
utrolig raskt. Med ett snakker vi om
en pandemi som påvirker hele
verden. Folks liv og helse står på
spill, spesielt kritisk for de som er i
risikogrupper. Vi har alle et ansvar
for å bidra til at smitte begrenses.
Gode tiltak og rutiner hos den
enkelte og i bedriftene, bidrar til
nettopp dette. Vi ser også at
næringslivet er hardt rammet.
Oppdragene uteblir og for mange er
det inntektsstopp. I kjølvannet av
dette ser vi permitteringer og
utfordringer med å betjene
forpliktelser. Det er derfor viktig at
man kontakter sine samarbeidspartnere for å holde hverandre
oppdatert og komme frem til
løsninger der det måtte være behov.
Selv om vi skal begrense den
fysiske kontakten med hverandre,
så er det ingen grunn til å ikke
opprettholde kontakten med
hverandre. Ring en venn.
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DIGITALISEIRNGSDIREKTORATET: Mange hadde møtt frem for å bidra til konstruktive innspill.

Handlingsplan for
grønne og innovative
anskaffelser
Den 25. februar arrangerte Digitaliseringsdirektoratet
innspillmøte til regjeringens handlingsplan for grønne og
innovative anskaffelser. Her fikk vi muligheten til å påvirke
innretningen på handlingsplanen, samt knytte kontakt med
andre som også er opptatt av å gjøre regionen grønnere.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

I Stortingsmeldingen om Smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil
komme med en Handlingsplan for økt
andel grønne og innovative anskaffelser.
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Digitaliseringsdirektoratet ha
ansvar for handlingsplanen, som utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.
Innledningsvis var et mange foredragsholdere som fortalte om hvordan man
jobbet med grønne og innovative anskaf-

felser. Det var greit å få innblikk i hvordan det tenkes rundt temaet. Det ble mye
teori og kanskje ikke så mye nytt, men det
er meget positivt at man viser vilje til å få
til endringer. Ekstra interessant er det at
man trekker opp innkjøpers makt og ansvar. Skal man lykkes, må man etterspørre de riktige verdiene. For oss som jobber
for ansvarliggjøring av transportkjøperne,
er dette god musikk.

Prosjekt om kollisjonsfare med hjortevilt
Den 26. februar deltok vi i
en fokusgruppe i forbindelse
med et prosjekt om kollisjonsfare med hjortevilt.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Prosjektet ledes av NTNU-studentene
Gjøril Fjeldstad og Frøydis Sæter. Hovedmålet med fokusgruppen var å hente
ut informasjon fra gruppen, og sammen
komme opp med en plan eller idé for veien videre. Samtidig fikk de vist frem hva
de holdt på med, og ikke minst fikk de
tilbakemeldinger på ideene de har så
langt. Det er ingen tvil om at temaet er
relevant for alle som ferdes på våre veier.
Oversikten viser at det er mange viltpåkjørsler gjennom året, noe som er alvorlig
for både mennesker og dyr. Som regel
kommer vi mennesker relativt bra fra slike hendelser, men det er ingen tvil om at
mange dyr blir påført store lidelser ved

FOKUSGRUPPEN BESTÅR AV: Terje Bø (Miljødirektoratet), Frøydis Sæter (Stud.NTNU), Dagfinn Moe (SINTEF), Gjøril
Fjeldstad (Stud.NTNU), Kari Bjørneraas (Miljødirektoratet) og Roar Melum (NLF) .

påkjørsler. Derfor er det viktig at vi greier å finne løsninger som reduserer faren
for sammenstøt. En kjent sak er at kantrydding, belysning og viltkorridorer bidrar til å unngå sammenstøt. Dette er
imidlertid ikke godt nok, så derfor blir
det spennende å se på andre faktorer som
tekniske støttesystemer i bilene. Her kan

man se for seg kommunikasjon mellom
bilene. Dersom en elg blir observert ved
vegen, så kan det gå ut varsel til de kjøretøy som er i nærheten. Det blir også viktig at dette vektlegges mer i føreropplæringen. Det blir spennende å følge
prosjektet videre.

Årsmøte NLF Trøndelag
Den 14. mars ble vårt årsmøte gjennomført,
men det ble selvsagt ikke slik vi hadde planlagt å gjøre det. Grunnet koronaviruset ble vi
nødt til å kansellere årsmøtefestene, samt
gjennomføre selve årsmøtet som et elektronisk årsmøte. Det kommer vel ikke som en
overraskelse på noen at vi ikke er i en
IT-bransje, så her måtte det voksenopplæring
til for å få alle delegatene med på notene. Det
løste seg på en utmerket måte og årsmøtet
ble gjennomført knirkefritt. Styret, med unntak av tre medlemmer, var samlet på E.C.
Dahls Pub og Kjøkken i Trondheim. Herfra ble
delegatene tilknyttet årsmøtet via Teams eller telefon.
Foruten de ordinære årsmøtesakene ble
følgende sak vedtatt:
NLF Trøndelag krever at driftskontraktene
organiseres på en mer hensiktsmessig måte.
Byggherre bør ha direkte kontroll og styring
på produksjonen, noe som vil bidra til færre
ledd og bedre ressursutnyttelse.

Bakgrunnen for vedtaket:
NLF Trøndelag har lenge pekt på den negative
utviklingen innenfor driftskontraktene og vi
har omtalt dette som systemfeil. Organiseringen av kontraktene er etter vår mening
ikke hensiktsmessig og bidrar blant annet til
at betingelsene for de som faktisk utfører arbeidet har blitt dårligere over tid. Det er mye
som tyder på at det er for mange ledd i verdikjeden, noe som er kostnadsdrivende. Stadig

flere konflikter mellom aktørene i kontraktene
bekrefter også dette. Resultatet opplever vi
daglig ute på vegene, noe som har vært tema
på samtlige lokalårsmøter. Vintervedlikeholdet har blitt dårligere og dårligere. Kompetansen forsvinner også da flere og flere velger
å slutte med vinterdrift. Det er ingen tvil om
at endringer må til for at vi skal få tilbake
den standarden våre vinterveger skal ha. Vi
jobber alle for 0-visjonen.

Valg av nytt styre
Valgkomiteen fremla forslag på gjenvalg av styret, noe som fikk årsmøtes tilslutning.
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Gunni Kverndal Amundal
Nils Erik Røe
Kay Arne Kristensen
Håvard Sandnes
Ole Bernhof Mork
Stig Elvrum
Ann Kristin Fordal
Arne Kvidal
Øyvind Hess
Kenneth Arntsen

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Møte med samarbeidspartnere
NLF avholdt møte med våre samarbeidspartnere i Tromsø
24. og 25. februar.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

NLF region 7 avholder møter med våre
hovedsamarbeidspartnere minst en gang

i året . Denne uken avholdt vi møter med
Circle K, If og Transportkompetanse.

Det er nyttig å ha gjennomgang av avtalene hvor vi får presentert status og utvikling på avtalene samt diskutert forslag til
forbedringer. Samarbeidspartnerne er
også viktige bidragsytere til økonomien i
NLF både lokalt og sentralt, det trenger
vi for å holde en god aktivitet til beste for
den enkelte medlemsbedrift.

Sprengningsarbeidet i Forsåtunnelen
Det nærmer seg slutten på
spregningsarbeidet i Forsåtunnelen

Alle de som har hatt trafikk på strekningen Hamarøy – Narvik, har hatt
store utfordringer med venting ved
Forsåtunnelen. Dette har medført store
forsinkelser som i neste omgang har
medført at transporten ikke har rukket
frem til togavgangene i Narvik og på
Fauske.

50
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Vi har vært i kontakt med prosjektlederen for vedlikeholdsprosjektet, og fått
både beklagelser og forklaringer på forsinkelsene. De har, som prosjektlederen
forteller, sprengt en utvidelse av tunnelen inne i eksisterende tunnelløp. I denne prosessen har de opplevd at fjellet er
i bevegelse i inntil 30 minutter etter
sprenging. Det er fjellets struktur og
sammensetning som gjør dette spregningsarbeidet så utfordrende. Det er
naturlig nok ikke tilrådelig å slippe
igjennom trafikk før de er sikre på at

denne trafikken kan gjennomføres uten
risiko.
De har derfor ikke greid å opprettholde de planlagte «gjennomslippstidene»
og de beklager dette. Når vi i tillegg
opplever trafikale stanser på grunn av
havari og berging i Ulvsvågskaret blir
situasjonen ekstra vanskelig.
Den vanskelige situasjonen vil være
over i løpet av en uke – håper vi…

Fergekorttrøbbel
De fleste av våre medlemmer har fergekort. Dette har vært en god løsning for våre
medlemmer som har sikret gode rabatter og forutsigbare kostnader.
Det som har skjedd nå er at mannskapet på fergene ikke skal ha kontakt med
passasjerer/penger/kort osv. Våre medlemmer er blitt oppfordret til å benytte en
app – på telefonen for å gjennomføre betalingen. Det viser seg da at de rabattene som lå inne i fergekortene ikke ble benyttet ved bruk av app-en. Administrasjonen i NLF Region 7 har vært i kontakt med Fylkeskommunen og fått bekreftet
at de gjeldende rabattene skal gjelde – og at dette vil godskrives etterhvert.

Toaletter langs veien

Vi har mottatt henvendelser fra våre medlemmer om at enkelte toaletter langs veiene
ikke har vært åpne. Administrasjonen har vært i kontakt med Statens vegvesen og fått
opplyst at alle toaletter som har vann – skal være åpne. Saken blir fulgt opp.
Hygiene er ett av de viktigste kampmidlene mot Koronaviruset og det er derfor
viktig at våre medlemmer kan benytte toaletter som er rene og smittefrie.

Koronainformasjon
Vi oppfordrer våre medlemmer
til å følge med på nyhetsbrevene som kommer fra NLF,
vedrørende koronapandemien.
Her står det viktig informasjon som dere bør være kjent
med. Det er i tillegg opprettet
en egen spørsmål/svartjeneste hvor dere kan sende inn
spørsmål i forbindelse med
den situasjonen som vi alle
befinner oss i. Ta kontakt
med Odd Hugo Pedersen
eller Frank Lauritz Jensen
på telefon eller e-post.
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Jubilanter:

60

Bertil Breivik, 6035 Mauseidvåg

03.05

60

22.06

Fra han startet å kjøre i AS Sula Rutelag i mai 1981, har han kjørt bussdistribusjon, containerbil og senere langtransport i inn- og
utland. AS Sula Rutelag ble stifta i 1909 med tanke på å frakte personer og gods mellom Sula og Ålesund. Firmaet har utvikla
seg til å bli et moderne transportfirma med gode medarbeidere og godt materiell. Fra 2012 har Bertil vært daglig leder i bedriften.

Tor-Magne Tengesdal, 4370 Egersund
Musikkglade Tor-Magne har alltid med seg gitaren i bilen. Han har én bil i sitt firma Tmt AS Egersund. Han kjører på kontinentet for
Haakull.

70

Magne Audun Berge, 4331 Ålgård

70

Thor Kristian Lien, 3303 Hokksund

22.05

30.05

70

28.06

Siden 1970 har Magne drevet som selvstendig næringsdrivende med kjøring for Håkull. I 2010 begynte han å kjøre buss.
Fritiden går med til hobbyfotografering av fugler og dyr.

Lien startet å kjøre lastebil for sin far i 1968, den gang en Scania L55 tippbil. I 1970 kjøpte han sin egen Scania LS 110, og
hadde transportoppdrag over hele landet. Etterhvert tok kjernevirksomheten Th. Lien Turistbusser AS mer tid. Lien har vært
lokalformann i Eiker lastebileierforening i flere år og har vært nestformann og formann i NLF Buskerud. I 1986 fikk
jubilanten NLFs fortjenestemedalje i sølv. Og i 2015 medalje for 40 års medlemsskap.

Jostein Gudmund Sæter, 6460 Eidsvåg
Med 10 biler i stallen har Jostein drevet med tipp, brøyting, betong og feiing. Hans firma har hatt sammenhengende brøytekontrakt med
SVV og diverse entreprenører siden 1946. Kontrakten går ut i 2023, da skal han pensjonere seg og fordele fritiden mellom hytta på
Aursjøen og bobilturer.

75

Arne Egil Reinholt, 2114 Disenå

75

Fred Karoliussen, 8400 Sortland

06.05

08.05

75

18.05
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8. mai 1963, startet han sitt eget firma. Bilen var en Scania 140. Siden gikk han over til DAF. Kjøringen bestod hovedsakelig
av flis og trelast. I 13 år virket han som kasserer i Odal Lastebileierforening. Han kjører fortsatt litt for sønnen i travle tider
og pusler litt på verkstedet. Bobil er hobbyen.

En veteran i nord fyller 75 år. Fred startet med en Scania Type 75 noen dager etter at han fylte 18 år. Med denne bilen og
Volvo Viking, var Spania, Italia og Frankrike målene for transportene i nærmere 25 år. Fred har også drevet med turbusser
ved siden av lastebilene. I noen år var det fast rute mellom Sortland og Trondheim. I dag har Fred én tippbil, en traktor og
to gravemaskiner. Han er sterk og klar når han uttaler seg og har verv i lokalstyret, vara til fylkesstyret og i valgkomiteen til fylkesavdelingen. De siste åra har Fred vært Kollegahjelper. Som mange andre lastebilfolk blir det en del «skruing på biler» i fritida. Dessuten trives
han godt i leiligheten på Puerto Rico.

Knut Martin Nordli, 2022 Gjerdrum
Knut Martin startet som sjåfør på godsruta i 1963. Fra 1969 til 2015 drev han sitt eget transportfirma. Her gikk det i langtransport for RB
på Trondheim og senere på kontinentet, før han avsluttet med innenlandskjøring for Felleskjøpet og Skeidar. Han har deltatt i NLFs
lokalstyre. I dag er han pensjonist, og tilbringer mye tid på camping med fiskestanga i nærheten.
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75

Fred Haakon Larsen, 1338 Sandvika

75

John Vidar Gundersen, 5598 Fjæra

06.06

19.06

90

06.05

95

08.05

Freds lastebilkarriere begynte i 1970 med å kjøre stykkgods. For 30 år siden startet han Bærum Transportbyrå AS og han
har fortsatt 9 lastebiler. I dag driver han med krankjøring og stykkgods. Ved siden av kjøringen har han vært engasjert på
medlemssiden både lokalt og i fylkesstyret. På fritiden går det i MC og bobil.

John Vidar begynte å kjøre lastebil for sin far i 1963, en Volvo Bamse med kran. I april 1964 fikk han ny bil, en Scania Vabis
L 56. I 1990 grunnla han Hardanger Transport AS, og var daglig leder frem til 1995. Tippbil på anlegg kjørte han helt frem
til årsskiftet 2017/18. Pensjonisten fikk 60 års-plakett fra NLF i 2019. Han har vært formann i indre Hardanger Lastebileigarforening. Den store hobbyen er veteranbiler, og han har blant annet en nyrestaurert Ford Thames V8 fra 1951.

Hellik Hvamb, 3624 Lyngdal
Allerede i 1957 startet 90-åringen å kjøre lastebil, og i 1962 kjøpte han sin første Volvo. Han drev med tømmer- og tippkjøring. Han meldte
seg inn i NLF i 1968 og fikk medalje og plakett for 50-års medlemskap i 2018. Ved siden av kjøringen har han vært engasjert på
medlemssiden både lokalt og i fylkesstyret.

Olav Sognnes, 5953 Fonnes
Olav startet med lastebiltransport i 1945, rett etter andre verdenskrig. Kjøringen var veldig variert med alt fra brøyting,
transport av grus og stykkgods. Lastebilen ble også brukt til bryllup og gravferd, og til transport til lege eller jordmor. Med
tiden ble det hovedsakelig kjøring for Statens vegvesen og lokale entrepenører. Det har vært en fantastisk utvikling i dette
yrket, og trivselen har alltid vært på topp, med gode kollegaer og kunder. Olav har vært engasjert i NLFs lokallag.

Faste tilbud til NLF-medlemmer

20 % rabatt på
komplett brille
Synsundersøkelse
inkludert digitalt netthinnebilde og trykkmåling kr 490,(ordinær pris kr 690,-)

Førerkortundersøkelse
inkl. attest kr 690,(ordinær pris kr 790,-)

Jubilanter:

Fødselsdager i mai
08. Olav Sognnes, 5953 Fonnes
				

21. Harald O. Ræge, 4056 Tananger
23. Per Sjøvold, 2440 Engerdal
				

90 år				

70 år				

06. Hellik Hvamb, 3624 Lyngdal i Numedal
21. Per Hagen, 2321 Hamar
			

03. Jan Tveiten, 3275 Svarstad
18. Gunnar S. Johansen, 1725 Sarpsborg
21. Mai Grete Skjelsvold, 2318 Hamar
22. Magne Audun Berge, 4331 Ålgård
23. Kjell Ove Haugerud, 3440 Røyken
30. Thor Kristian Lien, 3301 Hokksund
				

95 år				

80 år				
01. Bjørn Lomundal, 7200 Kyrksæterøra
06. Leif Grønning, 7224 Melhus
08. Leif Pettersen, 2216 Roverud
				

75 år				
03.
06.
08.
18.

Steinar Hatlinghus, 7730 Beitstad
Arne Reinholt, 2114 Disenå
Fred Karoliussen, 8400 Sortland
Knut Nordli, 2022 Gjerdrum

60 år				
01. Petter Hammervold, 6076 Moltustranda
03. Bertil Breivik, 6036 Mauseidvåg
07. Dag Aalerud, 1424 Ski
08. Ole Tom Stoa, 3830 Ulefoss
09. Sverre Holm, 8130 Sandhornøy

14. Egil Emdal, 6220 Straumgjerde
19. Tor Arne Thomassen, 9517 Alta
23. Frank Jevne, 2364 Næroset
26. Nils Anders Larsen, 6016 Ålesund
28. Arnt Bakke, 3624, Lyngdal i Numedal
29. Svend Skjellet, 2312 Ottestad
29. Elin Dalby Mathisen, 2770 Jaren
29. Dag H. Johansen, 3142 Vestskogen
31. Tore Bjørnstad, 2013 Skjetten
				

50 år				
04. Roger Kalstad, 6815 Førde
06. Geir Gundersen, 3731 Skien
08. Jon Arild Bjerkestuen, 2032 Maura
14. Nils Anders Lysrud, 2380 Brumunddal
20. Thor Daniel Aas, 4768 Engesland
26. Knut Helge Øslebø, 4532 Øyslebø

13. Geir Knatten, 2022 Gjerdrum

Fødselsdager i juni
90 år				

70 år				

50 år

25. Svein Edvin Ekeren, 3539 Flå
				
19. Narve Fredheim, 2443 Drevsjø
				

19. Rolf Jørgensen, 9357 Tennevoll
19. Arne Brødsjømoen, 3750 Drangedal
26. Jan Slettevold, 1657 Torp
28. Jostein Sæter, 6460 Eidsvåg i Romsdal
				

03.
09.
09.
25.

80 år

60 år

85 år				

			

19. Øistein Nilsen, 3942 Porsgrunn
22. Jarle Lonmo, 7876 Kongsmoen
22. Jarle Ottesen, 7088 Heimdal
				

75 år
03.
06.
16.
17.
19.
23.
23.
24.
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Nils Frode Dybvik, 6012 Ålesund
Fred Haakon Larsen, 1338 Sandvika
Kjell Agnalt, 1667 Rolvsøy
Håvard Heggeriset, 2440 Engerdal
John Vidar Gundersen, 5598 Fjæra
Terje Malo, 6414, Molde
Jarl M Rognaldsen, 6900 Florø
Bjørn Nordvik, 2770 Jaren
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01. Arvid Flatabø, 6814 Førde
02. Heidi Dahl, 3241 Sandefjord
03. Harald Stokke, 7056 Ranheim
04. Jim Austad, 6686 Valsøybotn
06. Jan S. Krog, 1870 Ørje
07. Frank Jensen, 7080 Heimdal
11. Per Arne Becher, 3050 Mjøndalen
21. Erik Nilsen, 1815 Askim
22. Tor-Magne Tengesdal, 4370 Egersund
24. Tor Hansen, 1597 Moss
27. Jan Werner, 3044 Drammen
30. Helge Flåtten, 3962 Stathelle
				

			

Lars Tore Johannessen, 7760 Snåsa
Eric Johansson, 6019 Ålesund
Kjetil Nilsen, 9006 Tromsø
Per Villi Tangen, 4275 Sævelandsvik

I disse dager heier vi ekstra på deg som
hjelper andre og holder hjulene i gang.
Vi holder åpent og gjør hva vi kan for at ditt
besøk hos oss skal bli så trygt som mulig.
Velkommen innom!

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

Anders Krog

Styremedlem, Region 1
Anders Krog Transport AS
Mobil: 97 76 11 68
E-post: anders@krogtransport.no

Bjørn Ivar
Gunhildgard

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

Hilde Natedal

Styremedlem, Region 3
Tipp Transport AS
Mobil: 958 76 908
E-post: hn@lastebil.no

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: gt@lastebil.no
INNLANDET
Fylkesleder Arild Olsbakk
Tlf: 62463215
Mobil: 91342604
firmapost@olsbakktransport.no

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

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
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REGION 3

Regionsjef Roy N. Wetterstad
PB 1027, 3601 Kongsberg
Mobil: 96 64 02 99
e-post: rnw@lastebil.no
BUSKERUD
Fylkesleder Per Madsen
Postboks 596, 3412 Lierstranda
e-post: per@pmconsult.no
Mobil: 913 26 700
TELEMARK
Fylkesleder Frode Bjønnes
Bjørndalsjordet 51, 3740 SKIEN
e-post: frode@fbtran.no
Mobil: 948 24 804
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

Rådgiver 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 Asgeir Gill
Tlf: 57854381
Mobil: 90175166
post@mct.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 Alf Erik Eliassen
Mobil: 90123835
alf-e-el@online.no
FINNMARK
Fylkesleder Rune Holmen
Postboks 529, 9615 Hammerfest
e-post: holmtran@online.no
Mobil: 917 98 692

Faggrupper
VINTERDRIFT

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR
E-post 		

Ledes av
Sverre-Jan Rønneberg
Fagansvarlig
Thorleif Foss

sjr@lastebil.no

tf@lastebil.no

90 86 60 00

40 40 35 99

Ressurspersoner
Region 2: Arild Olsbakk

firmapost@olsbakktransport.no

91 34 26 04

Region 4: Roar Osen

roar@osentransport.no

90 59 00 59

Region 4: Tore Sigmundsen

tore@sigmundsen.no

97 65 35 94

Region 5: Norman Hole

norman@hole-maskiner.no

91 86 30 05

Region 5: Arne Skulstad

post@hauglandtransport.no

96 50 88 70

Region 7: Alf Erik Eliassen

alf-e-el@online.no

90 12 38 35

BILBERGING
Ledes av
Alv Ervik
Fagansvarlig
Frank Lauritz Jensen
Ressurspersoner
Region 1: Geir Homlund

E-post

Mobil

Ledes av
Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig
Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Region 1: Bård Solberg

bard@solbergtransport.no

90 78 22 12

Region 2: Ørjan Bråthen

orjan.brathen@martinsen.no

98 21 56 08

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 4: Ove Erik Vika

oveerik.vika@sr-group.no

91 66 55 30

Region 5: Nils Anders Larsen

nils-ala@online.no

90 03 52 18

Region 6: Oddbjørn Kristensen

oddbjørn@kristensenstransport.no

90 77 43 67

Region 7: Rune Holmen

holmtran@online.no

91 79 86 92

E-post

Mobil

Mobil

Ressurspersoner

TEKNISK GRUPPE
E-post

Mobil

aer@lastebil.no

90 94 14 30

flj@lastebil.no

91 63 12 54

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Region 2: Ove Thoresen

post@bilberging.com

93 24 20 99

Region 3: Dag Lie

d-li2@online.no

90 57 66 41

Region 4: Gunnar Hunsbedt

gunnar@hunsbedt.no

95 25 70 00

Region 5: Raymond Nordvik

raymond@hordredning.no

46 91 76 80

Region 6: Jo Roger Blengsli

joroger@blengslibilberging.no

41 43 83 50

Region 7: Tor Sverre Isaksen

torsverre@tsinorway.no

99 55 58 74

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

Ledes av Kjell Haugland
kh@lastebil.no
Fagansvarlig Dag Nordvik
dn@lastebil.no
Resurspersoner
Region 3: Ivar Mustvedt
ivarmust@online.no
Region 3:Jan Petter Abrahamsen smijan@online.no
Region 5: Per Bortheim
per@bortheim.no
Region 5: Inge Råheim
inge@raaheim.no
Region 6: Arnt Egil Aune
ae@aune-transport.no
Region 6: Kay Arne Kristensen
kayarne@kristensenstransport.no
Spesialtransport		
Region 1:Thomas Aarnæs
thomas@bulltrans.no
Region 2: Iver Grini
lamask@online.no
kai@werdal.no
Region 4: Kai Werdal
Region 6: Sverre Fordal
sverre.fordal@proventransport.no

91 13 53 00
99 50 17 17
99 45 21 61
95 19 94 46
95 11 45 30
91 66 57 57
91 39 69 69
90 77 16 36
93 44 08 72
45 24 24 24
90 16 15 55
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
Hilde Natedal

hn@lastebil.no

958 76 908

Ressurspersoner
Region 1: Ulrik Kristensen

ulrik@lynbud.no

93 81 48 66

Ressurspersoner
Region 1: Egil Haugen

egilh2@online.no

90 95 78 52

Region 2: Kurt Moe

moes_transport@hotmail.com

90 59 79 03

Region 2: Kjell Jon Nyløkken

kjell.jon@dyretransport.no

90 06 61 99

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 3: Ivar Mustvedt

ivarmust@online.no

99 45 21 61

Region 5: Pål Johannesen

paal@emd.as

91 15 52 00

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
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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

Nicolai Jakhelln
Geir Homlund
Geir A. Mo

snj@jakhelln.as
geir@bkranservice.com
gam@lastebil.no

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

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

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

Arne Marås
Frode Børven

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

91 81 72 43
91 69 30 59

Sogn og
Fjordane

Knut Øvrebotten
Andreas Skrede

knut.ovrebotten@live.com
andreas.skrede@transferd.no

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

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

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

SørTrøndelag

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

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

99 52 69 96
91 39 69 69

Vestfold

John Ove Villung
Marit Lund

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

93 40 97 70
91 68 49 84

NordTrøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 08
99 21 71 15

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

Nordland

Kjell Fredrik Solberg
Fred Karoliussen
Nils Harry Jakobsen

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

90 72 63 35
91 54 28 05
41 55 03 23

Aust-Agder

Robert Birkeland
Ellef Steller

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

91 87 91 00
41 50 72 00

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

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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Hvorfor skal du
finansiere din bil i
Nordea Finans?
Geir A. Mo sier følgende:
«NLF er avhengig av hovedsamarbeidspartnerne, de står
for over 50 % av forbundets
inntekter. Ved å bruke NLFs
samarbeidspartnere støtter du
NLF økonomisk, og bidrar dermed
til forbundets arbeid med bedring
av rammevilkårene for hele
transportnæringen.»
Som NLF-medlem i Nordea
Finans vil du aldri bli en liten eller
ubetydelig kunde. Du er en del
av et strategisk viktig samarbeid.
Vi lover deg høy fokus og
konkurransedyktige betingelser.

Nordea Finans har
vært NLFs samarbeidspartner siden 2008
• Hver låne- eller leasingkontrakt
innebærer økonomisk støtte til
NLF
• Vi har finansiert over 5000 biler
for NLF-medlemmer
• Våre regionale NLF-eksperter
har lang erfaring og bred
bransjekunnskap
• NLF-kundene våre gir oss
toppscore på hvor fornøyd de er
• Nordea Finans er konkurransedyktig på pris og uslåelig på
kompetanse

nordeafinans.no

Helse- g
forsikrin
i If

BESØK LEGEN
uten å ta fri

Med helseforsikring i If har du og medarbeiderne dine
tilgang til allmennleger når som helst og hvor som
helst – helt uten egenandel. Om du trenger å snakke med
en lege kan du enkelt gjøre det via video på mobilen.
Konsultasjon med legene på KRY er inkludert i
helseforsikringen. Det betyr at du slipper å ta fri fra
jobben for å dra til lege om det gjelder enkle ting.

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

71158_2 Inhouse NO

I samarbeid med:

