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Fri kabotasje. Østeuropeiske lønninger i hele transportnæringen. En
Den nye
bortimot total utradering av norske godstransportører. Det kunne veldig
mobilitetspakken
fort ha vært dagens situasjon, hvis den forrige mobilitetspakken i EU
ble vedtatt 12.
hadde blitt gjennomført som planlagt. Men den daværende transportaugust og inneministeren i EU, Siim Kallas, møtte sterk motstand, og da særlig fra
holder en rekke
Nordic Logistics Association (NLA), som ble stiftet av NLF og søsterorgabestemmelser som
kan, hvis de følges
nisasjonene SÅ i Sverige og DTL i Danmark i 2012.
opp, bidra til at
Etter planen skulle alle transportører i hele EU og EØS få ubegrenset
seriøse
kvalitetstilgang til transportmarkedet i de respektive medlemslandene fra 2014.
bedrifter, får
Det ville naturligvis ha eliminert livsgrunnlaget til omtrent alle transportbedre kår.
arbeidsplasser i Skandinavia. I stedet fikk NLA og samarbeidende organisasjoner stoppet prosessen og tvunget hele mobilitetspakken tilbake
til tegnebrettet.
I denne utgaven av NLF-Magasinet kan du lese om resultatet av denne gigantiske snuoperasjonen
i EUs syn på transport. Den nye mobilitetspakken ble vedtatt 12. august og inneholder en rekke
bestemmelser som kan, hvis de følges opp, bidra til at seriøse kvalitetsbedrifter som i dag presses
sterkt av konkurrerende lavprisaktører fra Øst-Europa, får bedre kår. Detaljene kan du lese mer om
på side 6, men i korte trekk er det snakk om endringer som blant annet gjør det vanskeligere for
arbeidsgivere å utnytte sjåfører ved ulike former for godstransport som krysser grenser. Dette er et
viktig oppgjør med sosial dumping, som har vært fellesnevneren på døgnhvileplasser både på
kontinentet og her i nord i en årrekke.
Ingen må tro at dette er en endelig seier. Vi kommer til å se en rekke forsøk fra østeuropeiske
interesser på å sabotere prosessen videre. De vil få hjelp av kyniske transportkjøpere i vest og nord
som i årevis har nytt godt av underbetalte østeuropeiske sjåfører til å frakte varene sine. I tillegg må
vi anerkjenne den til tider skandaløse mangel på håndheving og sanksjonering som vi ser både i
Norge og andre land. De nye EU-reglene legger enda mer press på kontrollorganer som allerede i dag
er ute av stand til å håndtere lovbrudd på en skikkelig måte.
Vi ser representanter fra politisk hold og fra kontrolletatene som synes ute av stand til å forstå
omfanget av de utfordringene de står overfor. Vi ser sak etter sak som er resultat av den organiserte
arbeidslivskriminaliteten som foregår, som selv ved gjentatte anmeldelser, blir henlagt så fort de
kommer politiadvokatene i hende.
Det hjelper lite med bedre regler fra EU hvis vi mangler både vilje, evne og midler til å håndheve
disse her i Norge. Uten nasjonal oppfølging blir de nye reglene nok et slag i løse luften.
Derfor mener vi det er på høy tid å tenke helt nytt i måten vi angriper dette på. NLF har i mange år
foreslått at det etableres en egen enhet med blålyskompetanse som får et helhetlig ansvar for kontroll
og oppfølging. Vi må bort fra den fragmenterte måten dette gjøres på i dag. Dagens metoder er rett
og slett ikke effektive nok! NLFs forslag er derfor mer aktuelt enn noen gang.
Hvis norske myndigheter tar dette på tilstrekkelig alvor, og tar i bruk det nye internasjonale regelverket de har etterspurt i flere år, vil de oppdage at det faktisk er mulig å skape et transportmarked
preget av seriøse, lovlydige aktører. Det kreves bare mer vilje og handlekraft og mindre prat.
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Mobilitetspakken:

Fra varslet katastr
Det holdt på å gå skikkelig
galt forrige gang regelverket
for europeisk transport ble
endret. Takket være intenst
lobbyarbeid ble den nye
mobilitetspakken et langt
lysere kapittel for nordiske
transportører. Og Norge
har vært tettere på prosessen
enn mange er klar over, til
tross for å ikke være en
EU-medlemsstat.
0
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– Det er en utrolig god følelse å se at
mobilitetspakken endelig er vedtatt,
etter mange års intens dragkamp. Enda
bedre blir det når vi ser at en rekke av
punktene som NLF har kjempet for, er
blitt akseptert og nå vil bli implementert
over hele Europa, sier NLF-direktør
Geir A. Mo. Han ser tilbake på en
gedigen snuoperasjon som strekker seg
nærmere ti år tilbake i tid.
EU-forordning 1072/2009 har vært
transportnæringens overordnede lovverk
siden det ble trinnvis implementert fra
mai 2010 til desember 2011 i EU og
EØS. Det la til rette for økt internasjonalisering og friere bruk av transportører
på tvers av landegrensene, med de fordelene det kunne gi det europeiske samfunnet. Sammen med regelverket for
kjøre- og hviletid og lønns- og arbeidsvilkår for sjåfører kunne dette gi mer
ordnede forhold i et kaotisk transportmarked.
Men ganske raskt meldte medaljens
bakside seg: Store lønnsforskjeller, rovdrift på sjåfører og utfordringer ved å
kontrollere og håndheve regelverket ble
en stadig større problemstilling.

6
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ALVORSPRAT: NLF hadde mange én-til-én-møter med daværende
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å sikre at budskapet
om EU-regelverket ble hørt. Her fra Arendalsuka i 2016. Foto:
Stein Inge Stølen

ofe til nordisk seier
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Mobilitetspakken:
Hardt mot hardt

EU-systemet i særlig stor grad. Men sam– Så tidlig som høsten 2012 hadde let representerte de hele 17 000 transportdaværende direktør i NLA, Søren H. bedrifter, omtrent dobbelt så mange som
Larsen, viseadministrerende direktør i de tyske transportorganisasjonene på
NLF, Jan Terje Mentzoni og jeg et møte samme tidspunkt. Gjennom etableringen
med embetsverket til EUs daværende av NLA fikk plutselig også NLF en plass
transportminister Siim Kallas i Brussel. ved EU-transportpolitikernes bord. SamHans og EU-regjeringens kongstanke arbeidet er siden utviklet betydelig gjenden gang var at det skulle være fullstendig nom blant annet felles kontor med de
fri konkurranse mellom transportbedrif- tyske og franske lastebileierorganisasjonene.
tene i Europa. Vi advarte natur– Det gode og tette samlig nok sterkt om at konsearbeidet som har vært
kvensen av en slik
mellom organisasjopolitikk ville bli sosinene, selvfølgelig på
al dumping og kriledelsesnivå, men
minelle tilstander
ikke minst også på
på vegene våre. Vi
Det er fristende å kommentere
såkalt «ekspertble møtt av skuldet opprinnelige forslaget til Mobilinivå», har vært
dertrekk og en
helt avgjørende
klar beskjed om
tetspakke 1 på følgende vis: Vegen
for
de resultatene
at det i så fall ikke
til helvete er brolagt med
vi har oppnådd.
var EUs problem.
gode intensjoner
Det sitter mange
Viktigheten av at
medarbeidere både i
NLF og våre nordiske
NLF og i andre organisasøsterorganisasjoner
sjoner som virkelig har grunn
sammen skaffet oss allierte,
til å være stolte over arbeidet de har
kunne ikke understrekes bedre.
Dette skjønte vi kom til å bli en lang og utført, sier Mo.
seig kamp, forteller Mo.
Tidligere på året hadde NLF, danske Med Ketil Solvik-Olsen i spissen
DTL og svenske SÅ gått sammen om å – Gjennom et godt samarbeid med våre
etablere Nordic Logistics Association nordiske søsterorganisasjoner i Nordic
(NLA) med Søren H. Larsen som stedlig Logistics Association (NLA) og både
lobbyist i Brussel. Hver for seg hadde in- norsk og europeisk fagbevegelse, bidro
gen av organisasjonene makt til å påvirke NLF sterkt til at det planlagte frislippet

STRIDENS KJERNE: Styreleder i NLA, Erik Østergaard, har spilt en svært viktig rolle i lobbyarbeidet mot EU siste årene.
Her møter han den daværende transportministeren i EU Siim Kallas (til venstre), i et forsøk på å stoppe det planlagte
kabotasjefrislippet. Foto: NLA

8

NLF-MAGASINET 2020 • NR 5

NLA-STYRET I 2015: Fra venstre: DTL-direktør Erik Østergaard, SÅ-direk
Søren H. Larsen (RIP) og NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: NLA

TOK AFFÆRE: Solvik-Olsen lyttet til NLF og gikk hardt inn for å påvirke
appeller og ved fellesinnsats med andre transportministere gjennom

ble avblåst i 2014. I ettertid ble det avholdt
valg i EU, og det nye flertallet besluttet å
ta EUs transportpolitikk tilbake til tegnebrettet. Slik sikret vi oss en viktig, men
kun midlertidig seier, forteller Mo.
Parallelt med dette ble det også gjort en
betydelig innsats fra NLF og andre organisasjoner for å opplyse norske politikere
om viktigheten av å påvirke utformingen
av et nytt EU-regelverk. Dette bidro til
at daværende samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen engasjerte seg sterkt seg i
saken. Tidlig i 2015 sendte han et brev til
EUs transportminister Violeta Bulc, som
tok over embetet etter Siim Kallas. Her
understreket Solvik-Olsen behovet for å
introdusere et transportregister for å holde oversikt over grensekryssende kjøring
og kabotasje, i tråd med NLFs krav, og
viste til den norske kabotasjerapporten fra
2014. I arbeidet med denne rapporten
stod en nær samlet

norsk transportnæring bak konklusjonene
og NLF har hatt et tett samarbeid med
blant annet arbeidstakerorganisasjonene.
I 2016 gikk Solvik-Olsen sammen med
transportministre fra Østerrike, Belgia,
Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia og
Luxemburg om å sende en felles uttalelse
til Violeta Bulc hvor det ble oppfordret til
å ta grep for å komme illegal virksomhet
og sosial dumping til livs. Dette ble
forløperen til det formelle samarbeidet
Road Alliance, som ble dannet i Paris i
januar 2017. Alliansen skulle vise seg å
være et effektivt virkemiddel for å trekke
utformingen av det nye regelverket i riktig
retning.
– Dette bidro til at det ble lagt langt
større vekt på de sosiale sidene da utkastet
til den nye mobilitetspakken ble lagt fram
i mai 2017. Men summen av de opprinnelige forslagene ville fremdeles hatt
negative effekter for både norske transportører og sjåfører, forteller Mo.

Øst mot vest

tør Richard Gegø, NLA-direktør

EUs transportminister, både gjennom personlige
Road Alliance. Foto: Stein Inge Stølen

For under en skinnende fasade fant
NLF og andre organisasjoner
mange
urovekkende momenter som innebar en
knallhard liberalisering
av blant annet kabotasjereglene.
– Det er fristende å
kommentere det opprinnelige forslaget til Mobilitetspakke 1 på følgende
vis: Vegen til helvete er
brolagt med gode intensjoner. Bak alle de fine ordene
om like konkurransevilkår
og bedre sosiale forhold for
sjåførene fant vi mer eller
mindre det motsatte, og få
eller ingen tiltak for å hindre de
mest utspekulerte driftsmodellene.
Forslagene møtte sterke reaksjoner fra transportnæringen i flere land.
AKTIV PÅVIRKNING: I dette brevet, signert av åtte
forskjellige transportministere, bes Violeta Bulc
om å ta hensyn til de sosiale forholdene og den
skjeve konkurransesituasjonen på det europeiske
transportmarkedet ved utforming av den nye
mobilitetspakken.
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Mobilitetspakken:

DRAMATIKK I BRUSSEL: NLF var til stede under den kontroversielle avstemningen i januar 2019, der østeuropeiske representanter saboterte prosessen ved å legge frem hundrevis av
alternative forslag bare timer i forkant. Stemningen var mildt sagt amper. Foto: Stein Inge Stølen

– Det ble raskt tydelig at det hersket
stor uenighet innad i EU. Ikke først og
fremst langs de politiske skillelinjene,
men mellom øst og vest. Enkelt forklart
støttet hovedsakelig landene i øst en liberalisering som ville gi deres transportbedrifter stor konkurransekraft i de vestlige høykostlandene. De vestlige landene
så derimot at dette ville gå på bekostning
av vilkårene for sin transportnæring.
Dramaet fikk sitt klimaks i Brussel i
januar 2019, da en viktig avstemning
rundt de sentrale delene av mobilitetspakken ble regelrett sabotert av østeuropeiske representanter og interesseorganisasjoner. Bare timer før prosessen
skulle finne sted ble EU-kommisjonen
bombardert av hundrevis av alternative
forslag, som etter reglene må bearbeides
i sin helhet før en avstemning kan finne
sted.

Etterlengtet finale

På tross av de tallrike sabotasjeforsøkene
greide man å holde hjulene i gang. Til
slutt, like før jul i 2019, lykkes man i å
komme frem til en avtale rundt innholdet i mobilitetspakken. Deretter var det
kun formaliteter som gjensto. Et halvt år
senere, den 12. august 2020, ble regel-

10
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HARDT ARBEID: Den nå avdøde NLA-direktøren Søren Hyldstrup Larsen i sitt rette element. Hans innsats bidro sterkt til
at dagens mobilitetspakke gikk i de skandinaviske landenes favør. Foto: Stein Inge Stølen

verket endelig vedtatt av et overbevisende flertall i Europaparlamentet.
Men selv når målet formelt sett er
nådd, er NLF-direktøren tydelig på at
organisasjonen ikke tillater seg å senke
guarden. Han mener tvert mot at kampen for ordnede forhold må fortsette
med uforminsket styrke.
– Det er dessverre slik at arbeidet med
å luke ut useriøse aktører i transportnæringen aldri kommer til vegs ende. De

som har et ønske om å tjene ekstra penger ved å nedprioritere trafikksikkerhet og
å utnytte de ansatte vil alltid finne
smutthull i lovgivningen. Myndighetene, i samarbeid med næringen, må derfor
forsøke å være et steg foran og tette slike
hull fortløpende, før nye tvilsomme
driftsmodeller får fotfeste nok til å utkonkurrere de seriøse aktørene. Den
jobben skal NLF fortsette å
lede an i, avslutter Mo.
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Mobilitetspakken:

– Nå må vi
tenke helt nytt
Mobilitetspakken vil legge til rette for en stor omveltning
på det europeiske transportmarkedet. Norge er et av landene
som vil kunne merke endringene mest, under en viktig forutsetning: Lovverket må følges opp i form av håndheving og
sanksjonering på en skala vi aldri tidligere har sett maken til.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Vi har i en årrekke sett at kriminelle
aktører har fått drive fritt fordi lovbruddene rett og slett ikke har hatt reelle konsekvenser. Slik kan det selvfølgelig ikke
være når reglene nå i tillegg blir enda
tydeligere. Nå må vi tenke helt nytt. Det
nytter ikke å skrive anmeldelser på
Gardermoen som henlegges i det øyeblikket de åpnes av politiadvokatene på Lillestrøm, sier NLF-direktør Geir A. Mo.
Han mener det i sammenheng med
implementering av et nytt EU-lovverk er
duket for å rehabilitere hele hånd-

Tidslinje for
implementering
av mobilitetspakken*
Regelverket kommer på plass i
trinn. Disse er som følger:
* Gjelder for EU. For Norges del må først
innholdet i mobilitetspakken gjennomgås
av EØS-komiteen. Datoer for implementering
her til lands vil komme etter hvert.

12

NLF-MAGASINET 2020 • NR 5

hevings- og sanksjonssystemet i transport-Norge.
– Det blir helt nødvendig for å sikre at
aktørene følger alle de nye reglene som nå
kommer. Hvis myndighetene gjør sin del
av jobben, snakker vi om en ny æra for de
seriøse og kvalitetsbevisste transportørene. Hvis myndighetene derimot fortsetter
i samme spor som i dag frykter jeg at hele
mobilitetspakken kan bli et slag i løse
luften uten reelt innhold. Det er ikke noe
poeng med strenge regler hvis myndighetene ikke håndhever dem.

2020

AUGUST 2020
• P resisering av krav til overnattingsfasiliteter ved avholdelse av regulær ukehvil
utenfor førerhytten for arbeidsgivers regning
• M
 ulighet for å avholde to reduserte ukehviler etter hverandre, gitt at kompensasjonen
tas samlet innen utløp av tredje uke
• T ransportør skal organisere arbeidet slik at sjåfør gis anledning til å returnere til base
eller hjem hver fjerde uke (ved avholdelse av to reduserte ukehviler etter hverandre
må sjåføren hjem den tredje uken)
• Introduksjon av «fergeregel», hvor sjåfør kan avbryte hvil to ganger med varighet
på høyst en time
• M
 ulighet til å øke daglig og ukentlig kjøreperiode med inntil en time for å rekke frem
til firmaets base eller til bopel for avholdelse av ukehvil. To timer hvis det avholdes
30 min. ubrutt pause umiddelbart før den siste kjøreperioden.
• E nkelte typer kjøring unntas fra kjøre- og hviletid (levering av ferdigblandet betong,
samt transport av entreprenørmaskiner innenfor 100 km radius, gitt at kjøringen
ikke er sjåførens hovedaktivitet)

BEDRE TIDER: Hverdagen kan bli langt enklere både for
seriøse og lovlydige transportører, oppdragsgivere,
sjåfører og kontrollører med det nye EU-regelverket.
Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

En lang rekke høydepunkter

Se for deg følgende: Dagens utfordringer
med store lønnsforskjeller mellom lastebilsjåfører fra forskjellige land utjevnes.
Kabotasjemarkedet i Norge skrumper inn
grunnet nye restriksjoner. Sanksjonssystemer mot oppdragsgivere som kjøper
lovstridig transport kommer på plass.
Godsvarebiler utstyres med tachograf og
underlegges kjøre- og hviletidsregler og
kompetansekrav. Kontrollører kan refusere uleselige fraktbrev og får et nytt
transportregister som verktøy til kontroll,
hvor også alle transportfirmaer blir oppført med en risikoklassifisering. Dette er
bare noen av elementene som kan bli
virkelighet både i Norge og Europa.
– Den røde tråden som er gjennomgående i hele regelverket, er at søkelyset i
større grad flyttes fra sjåføren og over på
arbeidsgiver og transportkjøper. Dette er
en avgjørende dreining som vi tror vil
bidra til å få bukt med useriøse aktører,
sier NLF-direktøren.
Helge Orten (H), Leder for Transportog kommunikasjonskomiteen på Stortinget, er også positiv til resultatet i Brussel.
– Dette er en viktig seier på
vegen mot bedre arbeidsvilkår

2022

2022

MARS 2022
• R etur av kjøretøy til registreringsland
senest hver 8. uke
• Nye kabotasjeregler, herunder avkjølingsperiode på fire dager og strengere
dokumentasjonskrav
• Regler om utstasjonering blir gjeldende
for tredjelands- og kabotasjekjøring
• Pålegg om manuell registrering av grensepassering for alle sjåfører i internasjonal
transport

JUNI 2022
• V arebiler over 2,5 tonn underlegges krav
om felleskapstillatelse for å utføre
internasjonale transporter

2023

SEPTEMBER 2023

2024

• E ttermontering av smart tachograf V2 i alle kjøretøyer
med analog og digital tachograf

2025

• K jøretøyer med smart tachograf 1 skal bytte til smart tachograf 2
ved internasjonal transport
• A ntall dager som sjåføren skal kunne fremvise fartskriverdata for
øker fra 28 til 56 dager
• K ontrollmyndigheter skal ha utstyr for å lese av smart tachograf

2026

1. JULI 2026

• S mart tachograf i alle nye kjøretøyer

• S mart tachograf 2 i varebiler over 2,5 tonn som utfører
internasjonal transport mot vederlag

NLF-MAGASINET 2020 • NR 5
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Mobilitetspakken:

MILEPÆL: NLF-direktør Geir A. Mo har stått i spissen for NLF-teamets arbeid med å påvirke EU-regelverket i en konstruktiv retning i nesten ti år. Foto: Espen Braata

for sjåførene, mer rettferdige konkurran- vil si, i alle fall hvis de respektive mynsevilkår og økt trafikksikkerhet.
dighetene kommer tydelig på banen og
Han understreker at det er viktig
sikrer både effektiv implementering,
å ha et felles europeisk regelhåndheving, kontroll og
verk for internasjonal
sanksjonering i tråd med
transport for å luke ut
regelverket. Så hvordan
useriøse aktører.
har norske samferd– Vedtakene i
selsmy ndigheter
Den røde tråden som er
EU inneholder
tenkt å møte dette
gjennomgående i hele regelverket,
viktige innstrambehovet?
er at søkelyset i større grad flyttes fra
minger i interna– Vi har økt ansjåføren og over på arbeidsgiver
sjonal vegtranstall kontroller de
og transportkjøper. Dette er en
port og viser at
siste årene, samtiavgjørende dreining som vi tror
samarbeidet i Road
dig som kontrollekan bidra til å få bukt med
Alliance har hatt
ne har blitt mer efuseriøse aktører
stor betydning. Det er
fektive og målrettede.
all mulig grunn til å rose
Det arbeidet må fortsetNLF og arbeidstakerorganite. Det vil være viktig at det
sasjonene for det arbeidet som er
settes inn tilstrekkelige ressurser
gjort sammen med myndighetene i denne for å sikre at reglene blir overholdt, og det
saken.
er noe vi må vurdere fortløpende og i de
årlige budsjettene, forklarer Helge Orten.
– Viktig å sette inn tilstrekkelige
Regelverket blir innført trinnvis, hvorav mange viktige punkter allerede ble
ressurser
Hverdagen kan altså bli langt enklere implementert 20. august. Neste trinn
både for seriøse og lovlydige transpor- med blant annet nye kabotasjeregler og
tører, oppdragsgivere, sjåfører og kontrol- utstasjoneringsbestemmelser kommer
lører. Samtidig vil det bli langt vanske- etter planen i mars 2022. For Norges del
ligere å operere i gråsonene, takket være må regelverket også behandles internt før
en hærskare av nye kontrollsystemer. Det implementering, siden vi ikke er en del av
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OGSÅ GJELDENDE I NORGE: Leder i Transport- og
kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H),
ønsker at EU-regelverket innføres i Norge etter samme
tidsplan som i resten av Europa. Foto: Stortinget

EU. Helge Orten kan ikke gi en eksakt
dato for utrulling av reglene, samtidig
som han ikke tror det vil skille seg mye
fra EUs tidsskjema.
– Det er noe vi må diskutere nærmere
med Samferdselsdepartementet, men jeg
mener vi i størst mulig grad bør samordne dette med implementeringsplanen til
EU, avslutter komitelederen.

Høydepunkter fra mobilitetspakken
• S jåfører som utfører internasjonal transport skal, med få unntak,
motta minst samme lønn som nivået i det landet de faktisk kjører i.
• A rbeidsgiver må organisere kjøringen slik at sjåføren kan
returnere til firmaets base i hjemlandet, eller til sjåførens
hjemsted, for å avholde ukehvil innen hver fjerde uke.
• T ydeliggjøring av forbud mot å ta ukehvil i bilen: Sjåføren
skal ha tilgang på et adekvat overnattingstilbud med soveog sanitærfasiliteter. Arbeidsgiver skal dekke alle kostnader
knyttet til avholdelse av ukehvilen.
• Ø kt fleksibilitet ved avslutning av kjøreperiode slik at sjåføren
lettere rekker frem til firmaets base eller egen bopel uten å
bryte kjøre- og hviletidsreglene.
• V arebiler som brukes til transport mot vederlag med totalvekt
over 2,5 tonn underlegges både kjøre- og hviletidsreglene og
reglene for markedsadgang og kompetanse.

FAKTA:

• A lle kjøretøy over 2,5 tonn som brukes til internasjonal transport
mot vederlag skal returnere til hjemlandet senest åtte uker etter
utreise.
• E tter endt kabotasjeoppdrag underlegges kjøretøyet en
«nedkjølingsperiode» på fire dager, som innebærer at det ikke
kan benyttes til å gjennomføre nye kabotasjeoppdrag før denne
perioden er over.
• B eviskravet for den internasjonale transporten, som gir adgang
til kabotasjemarkedet, økes. Det vil ikke lenger være anledning
til å fremlegge uleselige fraktbrev.
• B rudd på kabotasjereglene kan vurderes som brudd på krav
om god vandel, som igjen kan medføre tilbakekall av felleskapstillatelse.

NLF-MAGASINET 2020 • NR 5
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Mobilitetspakken:

TVINGER

lavprisaktører
å endre praksi
En rekke høyprofilerte selskaper leverer i dag transporttjenester i og mellom andre land enn der selskapet
teknisk sett er etablert. Et av disse er Bring Trucking,
som avlønner sine sjåfører etter slovakisk minstelønn til
tross for at de kjører primært i Skandinavia. Innen kort
tid vil imidlertid denne forretningsmodellen bli ulovlig.
0
16

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no
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Gitt at håndheving, kontroll og sanksjonering ivaretas på tilstrekkelig vis, er det
grunn til å mene at den norske transportnæringen nå kan se frem til en ny epoke
hvor useriøse og kriminelle aktører lukes
bort, og hvor seriøse bedrifter i langt større grad enn før kan finne et trygt fotfeste
med stabile vilkår.
– Ser man på det skandinaviske transportmarkedet, er det flere grunner til å
mene at vi nå kan stå foran en total
forandring. Der man i dag erfarer at det

til
s
aller meste av grensekryssende transport
skjer med transportører og sjåfører fra
lavkostland med et lønnsnivå tilsvarende
en brøkdel av det våre egne sjåfører får, vil
de nye utstasjoneringsreglene gjøre denne
praksisen lovstridig, forteller Mo.

Høyere lønn ved kjøring i
høykostland

NLF har i en årrekke stilt kritiske spørsmål rundt den norske stats eierskap i det
slovakiske transportselskapet Bring Tru-

Der man i dag erfarer at det
aller meste av grensekryssende transport skjer med transportører og sjåfører
fra lavkostland med et lønnsnivå tilsvarende en brøkdel av det våre
egne sjåfører får, vil de nye utstasjoneringsreglene gjøre denne
praksisen lovstridig

cking, som ved
siden av å levere
grensekryssende
transporttjenester
på det nordiske markedet også har konkurrert side om side med
norske transportører gjennom utstrakt bruk av kabotasjekjøring. Sjåførene hentes gjerne fra lavkostland som Romania, Ukraina og Serbia, og de har måttet finne seg i å bo i

bilene i månedsvis
i strekk. Dette gir
selskapet en rekke
uforholdsmessige
store økonomiske
fortrinn. Men nå kan
mye tyde på at Bring
Truckings storhetstid nærmer
seg slutten.
Etter dagens praksis er det kun sjåfører
som utfører kabotasjetransport
i land med allmenngjort minNLF-MAGASINET 2020 • NR 5
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Mobilitetspakken:

stelønn (deriblant Norge og Tyskland)
som har hatt krav på lønn tilsvarende
nivået i landet de faktisk kjører i. Når det
nye regelverket implementeres, vil denne
praksisen bli gjeldende over hele Europa,
uavhengig om det er kabotasje eller tredjelandskjøring. Enkelt fortalt: Kjører en
sjåfør i et land hvor sjåførlønningene er
høyere enn i landet hvor han eller hun er
ansatt, skal vedkommende motta dette
lønnsnivået så lenge det kjøres innenfor
disse landegrensene. Og dette er ikke den
eneste utfordringen selskaper som Bring
Trucking nå må forholde seg til.

Må tilby overnatting på
arbeidsgivers regning

Mens Bring Trucking lenge har skodd
seg på muligheten for å ha sjåfører i kontinuerlig drift i flere måneder i strekk,
sikrer de nye EU-reglene langt bedre
sosiale rettigheter og betingelser. Nå skal
nemlig transportørene organisere arbeidet
slik at sjåførene gis anledning til å returnere til firmabasen eller sin egen bopel
hver fjerde uke. Og ikke nok med det:
Forbudet mot å ta den regulære ukehvilen
i førerhytta tydeliggjøres. Sjåføren skal ha
tilgang på et adekvat overnattingstilbud
med sove- og sanitærfasiliteter, på arbeidsgivers regning. Dette står i sterk
kontrast til hvordan sjåførene i selskaper
som Bring Trucking behandles i dag.
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STORAKTØR: De slovakisk-registrerte bilene til Bring Trucking har i flere år vært et kjent syn på norske veger. Med
lavprissjåfører bak rattet har de konkurrert med norske transportører om både grensekryssende og nasjonale oppdrag.
Foto: Stein Inge Stølen

Slutt på å langtidsstasjonere
biler i andre land

Det har ikke vært uvanlig å se slovakiske
kjøretøy fra Bring Trucking gå i rute i
Skandinavia i mange måneder av gangen,
uten å returnere til opphavslandet. Denne
praksisen blir også snart ulovlig. Fra 2020
skal kjøretøyet senest hver åttende uke

returnere til landet hvor det er registrert.
I tillegg pålegges kjøretøyet en «nedkjølingsperiode» på fire dager etter å ha
utført kabotasjeoppdrag.
Totalt sett bidrar alle disse regelendringene til å slå beina under inntektsgrunnlaget til både Bring Trucking og
andre østeuropeiske transportselskaper

OVERNATTER I BILENE: Sjåfører ansatt i Bring Trucking bor
i bilene i månedsvis i strekk. Dette er bekreftet både av
sjåførene selv og av representanter i den slovakiske
administrasjonen. Foto: Stein Inge Stølen

som benytter seg av denne forretningsmodellen.
– Den norske stat har lenge sett den
andre vegen når deres eget selskap bedriver noe en bare kan klassifisere som
sosial dumping. Det nye regelverket vil
etter all sannsynlighet gjøre selskaper
som Bring Trucking mindre attraktive for
norske transportkjøpere, som vil få stadig
flere grunner til å velge nasjonale kvalitetstransportører, avslutter Mo.
NLF-Magasinet sendte en rekke spørsmål til Posten Norge knyttet til hvordan
de ønsker å drifte Bring Trucking innenfor rammene satt av den nye mobilitetspakken. Redaksjonen lykkes ikke med å
få et svar før magasinet gikk i trykken.

Husk at godt syn er ekstra viktig i trafikken!

Synsprøve til
NLF-medlemmer:

490,Bestil
synsp l
online røve
i dag!
brillel
an
d.no
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AKTUELT & SMÅSTOFF

16-tonns elektriske postbiler fra Volta Trucks
Posten og Bring skal teste ut Volta Zero for
pakkedistribusjon i nordiske bysentra fra 1.
kvartal 2021. Dette er verdens første spesialbygde helelektriske 16-tonns lastebil i
Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Volta Zero har en rekkevidde på 150-200
kilometer, og vil fjerne 50 kilo karbondioksid
(CO2) pr 100 kjørte kilometer. Lastebilen er
bygget som et batterielektrisk kjøretøy fra
grunnen, og har sikkerhet i fokus. Sjåføren
sitter lavt og i en førerhytte av glass, med
220 graders sikt som minimerer blindsonene.
Samarbeidet mellom Posten og Bring vil
gi nyttig kunnskap og tilbakemeldinger til
dem som utvikler lastebilen. Posten og
Bring har et mål om kun å benytte fornybare
energikilder på kjøretøy og i bygg innen
2025.

– Med svenske og norske grunnleggere
har Volta Trucks sterke nordiske røtter. Vår
jobb er å utvikle en spesialbygget helelektrisk lastebil som vil gi økt sikkerhet for

fotgjengere og andre trafikanter, og samtidig gi bedre luftkvalitet for alle, sier administrerende direktør Rob Fowler i Volta
Trucks.

Asfalt med lengre
levetid?

Alle Moss–Horten fergene blir
elektriske
Norges travleste fergesamband skal få ladeanlegg ved kaia både i Moss og Horten,
ny batteriferge og ombygging av de andre to hovedfergene. Dette skal spare over 6
millioner liter diesel i året. Enova støtter prosjektet med 136 millioner kroner.
Nybygde Bastø Electric og ladeinfrastruktur i Horten skal stå klart 30. april 2021,
mens strukturen i Moss er ferdig noen måneder senere. Fartøyene Bastø IV og Bastø
VI vil være ombygd til helelektrisk drift henholdsvis 31. januar og 30. juni 2022.
Moss–Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende
over Oslofjorden.
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Forskere tror asfalten kan få lengre levetid hvis den tilsettes polymerfiber. Statens vegvesen,
Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og Veidekke Industri AS skal
nå teste ut den fiberarmerte asfaltblandingen på vegen. Tre
strekninger på 400 meter hver av
fv. 30 er valgt ut.
Ingen andre steder i verden er
det tøffere belastning på asfalterte veger enn i Norden. Her har
vi vintre med mye frysing og tining, og stor slitasjepåkjenning
ved bruk av piggdekk.
Dette forsøket er en del av et
europeisk samarbeidsprosjekt
(FIBRA) som går ut på å prøve ut
nye fibertyper for innblanding i
asfalt, med mål å få økt dekkelevetid. FIBRA er en del av et
større forskningsprogram blant
vegeiere i Europa (CEDR), kalt
«New Materials». Det skal komme fram til løsninger som gir
gevinster, både med hensyn til
lengre levetid på vegdekker og
reduserte klimaavtrykk.

Telenor har det
raskeste mobilnettet
i Norge!
Basert på Ookla Speedtest
Intelligences kåring (01.01. –
31.12.17). Opplevd hastighet
varierer etter kapasitet
og andre forhold.

Jobben vi gjør på dekning gir resultater. Speedtest fra
Ookla er en av verdens mest brukte apper til å måle
hastighet. Bare i Norge har appen ca. 50.000 målinger
med mobilen per måned. Telenor-kunder har aldri før
kunnet surfe så raskt på mobilen som nå.
Som medlem av forbundet NLF har du spesielt gode
betingelser hos Telenor, kontakt oss i dag på tlf. 09000.

AKTUELT & SMÅSTOFF

Daimler Fuso
eCanter i drift
Fra i sommer har to nye elektriske lastebiler fra
Daimler gått i Oslo: en rød Posten-bil og en grønn
Bring-bil. Fuso eCanter er de første av sitt slag i
Norge, og er hittil de største elektriske bilene i
Postens flåte av el-kjøretøy. Bilene leveres av
ertel O. Steen AS.
Bring-bilen, med en nyttelast på 2,7 tonn, vil
hovedsakelig bli brukt til levering av kjøkken og
møbler til privatkunder. Posten-bilen vil frakte
pakker og brevpost til og fra Post i Butikk og postkontorer i Oslo sentrum, samt til bedrifter.

Puster inn
svevestøv frivillig
– Statens vegvesen ønsker å bruke vegdekker som har minst mulig helseeffekt
på befolkningen, sier Brynhild Snilsberg i
Teknologiavdelingen som forklaring på
hvorfor en gruppe studenter frivillig har
pustet inn støv. Dette gjør de for å gi forskerne kunnskap om hvordan vi reagerer
på svevestøv. Forskerne skal se om det er
forskjell på helsepåvirkningen fra eksosstøv (PM2,5) og slitasjestøv fra vegdekker
(PM10), men spesielt om type vegdekke
har noen helsemessig betydning.
– Vi vet at enkelte mineraltyper er mer
skadelige enn andre. Forskningen i dette
prosjektet kan bidra til at vi får mer kunnskap om hvilke bergarter som bør velges i
enkelte områder, spesielt der det er mye
støv vinterstid, sier Snilsberg.
Det er Folkehelseinstituttet, Statens
vegvesen, St. Olavs hospital, NTNU, NGU
og Trondheim kommune som står bak
forskningssamarbeidet på trafikkrelatert
forurensning. De skal også forske på betydningen av vegrenhold og piggdekkbruk
for helseeffekter.
– Hvordan er helsepåvirkningen av nyprodusert støv kontra gammelt støv som
virvles opp? Støvpartikler endrer egenskaper over tid når de blir eldre. Man får
også synergieffekter på helsa når man
har flere stoffer sammen. De små partiklene liker seg ikke alene, så de fester seg
på andre og kan forsterke effekten av
hverandre, sier Snilsberg.
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Klimavennlig sau
Lastebilen «Metanmåleren» kjører Norge rundt for å måle sauerap. Målingene skal
rukes for å avle frem mer klimavennlige sauer.
– Hele verden må gjøre en kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss.
Landbruket skal selvsagt ta sin del, og avlsarbeid for redusert metanutslipp er et viktig
tiltak fra Norsk Sau og Geit, forklarer avlssjef Thor Blichfeldt.
I løpet av to år skal 3000 sauer på rundt 60 gårder måles. Lastebilen har et mobilt
laboratorium med 10 gasstette kamre. Her står sauen i 50 minutter for å måle mengden
metan som sauen har produsert.
Jordbruket står for 8,8 prosent av norske klimagassutslipp. Halvparten av dette er metan fra drøvtyggerne som storfe, sau og geit. Ikke alle dyr slipper ut like mye metan, og
noe av denne variasjonen skyldes genene. Ved å måle utslippene på individnivå kan
man plukke ut avlsdyr som sørger for at neste generasjon blir mer klimavennlig.
– Norske bønder er fremoverlente, innovative og ikke minst både omstillingsdyktige og
villige, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

KORT & GODT
3,8 milliarder kroner er kostnadsestimatet Samferdselsdepartementet har fastsatt for
kommunedelplan for E134 (tidligere rv. 23) Dagslett, Røyken–E18 Lier i Viken. Det er i tråd
med forslaget fra Statens vegvesen. Fire alternative traseer er foreslått: Jensvoll, Vitbank,
Huseby og Viker.
Oppstart av reguleringsplan E18 Dørdal–Tvedestrand i Agder blir varslet i nær framtid.
De berørte kommunene og Nye Veier har lagt løpet for framdriften.
Rv. 706 Nydalsbrua i Trondheim skal Skanska Norge AS bygge for 805,46 millioner kroner.
Anleggsarbeidet starter trolig i oktober.
Forberedende arbeider på nytt Sotrasamband startet opp siste uka i august, med omlegging av høyspent, nytt vann- og avløpsanlegg, ny rundkjøring og opprusting av veg
med sykkelfelt på fv. 5240 Arefjordsvegen og Bildøyvegen.
Kjempekontrakten for ny vannforsyning i Oslo gikk til Skanska. Fjellhaller og tunneler på
totalt fem kilometer skal bygges vest i byen for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.
Kontrakten har en verdi på 2,88 milliarder kroner. Arbeidet er forventet å vare 3,5 år fra
høsten 2020.
Ny døgnhvileplass på E39 Lohnelier er planlagt, og Nye Veier vil høsten 2020 utlyse
kontrakten for bygging og drift av døgnhvileplass med tilhørende serviceanlegg. Området
for døgnhvileplass er i overkant av 11 000 kvadratmeter, mens områdene for energistasjoner og serviceanlegg er på 19 000 kvadratmeter.

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 32 000 norske bedrifter har avtale med oss.
Se hva vi kan tilby deg som NLF-medlem på fjordkraft.no/nlf

NLF-seier:

Unntak fra krav
om 3PMSF-merking
på piggdekk
Etter anbefaling fra NLF, har Statens vegvesen vedtatt
et generelt unntak fra kravet om 3PMSF-merking på dekk
på drivaksler og fremre styreaksler når det benyttes piggdekk
for tungbil. Unntaket gjelder for vintersesongen 2020
til 2021.
0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

Høsten 2019 vedtok Vegdirektoratet nye
regler i forskrift om bruk av kjøretøy, for
krav til vinterdekk for tunge kjøretøy
med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Det
ble vedtatt at fra og med vintersesongen
2020/2021 må bil med tillatt totalvekt
over 3 500 kg ha vinterdekk av typen «3
peak mountain snowflake» på drivaksler
og fremre styreaksler.

Påtrykk fra NLF

Etter ønske fra medlemmene tok Norges
Lastebileier-Forbund (NLF) kontakt med
Statens vegvesen i april og fremsatte et
ønske om unntak fra kravet for de tre neste vintersesongene. NLF uttrykte bekymring for at transportører som har
M+S-merkede piggdekk med mye mønster igjen, måtte kaste brukbare dekk,

GLEDER SEG: Fleet Manager i Dekkmann, Milan Keckes sier nye
Continental Extreme er perfekt for utfordrende norske vinterveier. Dekkmann har et eksklusivt tilbud til NLF-medlemmer
på det nye dekket. Foto: Jamieson Pothecary

spesielt for dem som kjører lite kilometer
per år. NLF påpekte at fra et økonomisk,
miljø- og trafikksikkerhetsmessig
perspektiv er det mest hensiktsmessig at
disse dekkene kan benyttes videre.
NLF selv foreslo at kravet gjelder dekk
produsert f.o.m. uke 40 2017 t.o.m. uke
40 2019. Dette for å forhindre at for gamle dekk blir pigget. Samtidig er det ikke
grunn til å gi dispensasjon for dekk som
er pigget etter at reglene ble vedtatt i fjor
høst.
Statens vegvesen var enig i betrakningene til NLF.

Seier
THREE PEAK MOUNTAIN SNOW FLAKE (3PMSF) MERKE: Statens vegvesen vedtatt et generelt unntak fra kravet om
3PMSF-merking på dekk på drivaksler og fremre styreaksler når det benyttes piggdekk for tungbil. Illustrasjonsfoto:
Colourbox
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Statens vegvesen kan gjøre unntak fra
krav dersom særlig tungtveiende grunner
gjør seg gjeldende. Etter avklaring med
Samferdselsdepartementet at dette er en

avgjørelse som Statens vegvesen kan ta,
ble unntaket vedtatt i dag, 14.08.2020.
Statens vegvesen begrenser unntaket til
kommende vintersesong, for å se an
behovet og eventuelle andre omstendigheter til neste vår/sommer. Unntaket gjelder dekk produsert f.o.m. uke 40 2017
t.o.m. uke 40 2019. Dette betyr at piggdekk på både disse og øvrige aksler som
minimum må være merket med M+S.

FAKTA:
M+S (Mud+Snow) merkede dekk
har et mønster eller en struktur
som er utviklet for å levere ytelse
som overgår standarddekk i snøforhold. M+S merkingen er ikke
underlagt en definert testprosedyre.
Three-Peak Mountain Snowflake
(3PMSF) merkede dekk leverer
vinteregenskaper som er lovlig
sertifisert. Dekkene må gjennomgå en test på en snødekt vei og ha
minst 25 prosent bedre trekkraft
enn et standard referansedekk.

Medlemstilbud på nye Continental Extreme drivdekk
I forbindelse med lansering av
nye Continental Extreme HD3
drivdekk, ønsker Dekkmann å
tilby en kampanje på gratis*
montering til alle NLF-medlemmer.
– Conti ScandinaviaExtreme HD3 har et
ekstremt grep og høy grad av fremkommelighet. Det nye drivhjulet er utviklet for
spesielt krevende vinterforhold, forteller
Fleet Manager i Dekkmann, Milan Keckes.
Med en optimalisert gummiblanding og

betydelig økt antall siper maksimeres
trekkraften på is- og snødekt veiunderlag.
– Konstruksjonen med brede langsgående skulderspor er designet for
maksimal trekkraft på snødekke gjennom
hele dekkets levetid. Den store andelen
av naturgummi gir en høy grad av
elastisitet selv ved ekstremt lave
temperaturer (-50°C) som maksimerer
vintergrepet, sier Keckes.
Videre forklarer Keckes at bruksområdet for dekket er først og fremst

tiltenkt vinterkjøring i nord, og mellom
Øst- og Vest-Norge med mange fjelloverganger.
– Men dekket passer også alle
som driver utfordrende kjøring under
krevende vinterforhold ellers i landet,
avslutter Keckes.
* NLF- medlemstilbudet gjelder ved
kjøp av fire eller flere Continental
Extreme i dimensjon 295/80R22.5.
Ta kontakt med din lokale
Dekkmann-avdeling.
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Ny NLF Standard:

NLF med
egen veileder
i smittevern
En ny veileder i smittevern skal gi innsikt i og råd om hvordan
transporttjenester kan gjennomføres, samtidig som smittevernet
ivaretas på en forsvarlig måte.
0
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– Transport er en samfunnskritisk tjeneste, og er en avgjørende funksjon for
å holde samfunnet i gang. Mange har
nok ikke tenkt over hvilken innsats sjåførene har lagt ned de siste fem månedene, og hva det har krevd av dem. Godstransporten må bare fungere, til tross
for ulik smittespredning i landet og forskjellige pandemi-faser, sier Geir A. Mo,
administrerende direktør i NLF.
Et transportselskap er selv ansvarlig

for at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen skal
sikre en forsvarlig drift, som både tar
hensyn til smittevern og plasserer ansvar
for ulike oppgaver i forbindelse med
smittevernrådene.

Viktigst å ha gode rutiner

– Det viktigste er å lage og gjennomføre
gode rutiner. Smittevernveilederen må
brukes i praksis. Se på faremomentene,

Smittevernveilederen
kan lastes ned på det
lukkede medlemsområdet på www.lastebil.no
Dette finner du under fanen
«medlem»
26
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og bruk dem for å redusere risiko, forklarer NLFs bedriftsrådgiver Jone
Klingsheim.
Veilederen i smittevern for transportnæringen som NLF har utarbeidet, tar
utgangspunkt i anbefalinger og råd om
covid-19 fra norske myndigheter.
– Risiko for smitte vil alltid være til
stede, og det kan oppstå smittetilfeller
selv ved godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen, sier Klingsheim.
Arbeidsgiver må vurdere farer og
problemer som kan oppstå som følge av
smitte. Basert på risikovurderingen, skal
arbeidsgiver utarbeide egen plan og
iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Vil føre til lavere sykefravær

– Vi har laget en smittevernplan med alle
vurderingene som må gjøres. Det som
står under normal drift, er strengere enn
før pandemien traff oss. Vi anbefaler
transportbedriftene å innføre standardiserte rutiner. Dette er sunne hygienerutiner, som vil føre til et lavere

Dagens smittesituasjon er under «moderate tiltak», hvor søkelyset er på hele
bildet, og renhold og rutiner er avgjørende
for å unngå smittespredning. Påfølgende
– og siste – nivå er «omfattende tiltak».
– Vi må være pragmatiske, og lage
rutiner som er gjennomførbare for den
ansatte. Samtidig som vi skal forhindre
smittespredning, må sjåføren likevel
være på steder eller foreta seg saker i
løpet av sin arbeidsdag som medfører
smittefare. Da er det viktig å vite
hvilken risiko som er knyttet til den
aktiviteten han eller hun holder på
med, forteller Klingsheim.
generelt sykefravær, forklarer
bedriftsrådgiveren.

Dialog og godt samarbeid
avgjørende

Alle yrkessjåfører som krysser landegren-

ser, er fritatt for karantene når de er på
jobb. På fritiden derimot, er de i karantene.
– Selv med fritaket, er det ekstra viktig
at vi tar situasjonen på alvor. Derfor har
vi laget transittrutiner. Følger alle dem,
vil vi redusere smittefaren til et minimum, sier han.
Veilederen inneholder også en sjåførsjekkliste, som viser hvilke rutiner sjåøren må forholde seg til, og hvilke rutiner kunde, mottaker eller avsender av
gods må følge.
– Vi klarer ikke dette alene. Dialog
og godt samarbeid mellom alle dem vi
jobber sammen med, er avgjørende.
Kunden må være med på laget, og rutinene må vi skape i fellesskap, oppfordrer Klingsheim.
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Koronaundersøkelse:

Hvordan står det til
med næringen vår?

Etter ferien melder én av fem medlemsbedrifter at de har
nedgang i etterspørselen, og at de forventer at det fortsatt
kommer til å være lav aktivitet framover. Det er bekymringsverdig nå når samfunnet har åpnet mer opp.
0
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– Myndighetene må på banen med aktivitetsfremmende tiltak. Signalene bør tas
på alvor, og samfunnet må være i forkant
av en eventuell stor oppblomstring av
pandemien igjen, sier NLF-direktør Geir
A. Mo.
NLF har den siste tiden fått mange
signaler om at næringen kan gå en tøff
høst i møte, noe resultatene av våre medlemsundersøkelser også indikerer.
– Å vente til lastebilene stopper og ansatte må permitteres, er uklokt. Det er
nok av oppgaver som skal løses, kapasiteten i både bygg og anlegg er til stede, og
landet har nok med penger. Hva er det vi
venter på, spør Mo.

Helt siden koronaen veltet innover
landet vårt i mars i år, har Norges
Lastebileier-Forbund sjekket statusen til
medlemmene. Den første medlemsundersøkelsen ble sendt ut i uke 11, og
så deretter er det fulgt opp med nye
undersøkelser hele veien, elleve i tallet
hittil. Rundt 500 medlemsbedrifter har
svart hver gang, slik at undersøkelsene
gir et godt bilde av hvordan pandemien
påvirker bransjen vår.
Ett av spørsmålene vi har stilt hver
gang, er om medlemsbedriftene har
registrert nedgang i etterspørselen den
siste uka. I uke 33, da den nyeste undersøkelsen fant sted, svarte 19 prosent at

Har din bedrift registrert endret etterspørsel den
siste uka som følge av korona-viruset?
80%
71%

70%
60%

54%

75%

Noen har fått mer å gjøre

56% 56%

50%
40%

38%
32%

30%
20%
10%
0%

9%

12%

30%

16%

14% 14%

19%

6%

Ja, høyere

Uke 18 (555)

Nei, uendret

Uke 20 (626)

Uke 22 (523)

Ja, lavere

Uke 25 (471)

Uke 33 (474)

TALLENE: viser hvor stor prosentandel som har merket endret etterspørsel siste uka. 75 prosent svarer uendret i siste
undersøkelse, 19 prosent sier de har fått lavere, mens 6 prosent melder om høyere etterspørsel. Fargekodene angir
hvilken uke undersøkelsen ble gjennomført, og i parentes står antall svar.
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de har merket nedgang. I uke 25 lå tallet
litt lavere, på 16 prosent. I månedsskiftet
april/mai var tallet adskillig høyere, på
38 prosent. Selv om det er en drastisk
nedgang, kan stabiliteten i tallene i de to
siste undersøkelsene, sammen med de
signalene som kommer fra andre steder
i samfunnet vårt, være et tegn på at nedgangen i økonomien begynner å feste
seg.
Noen har faktisk mer å gjøre enn noen
gang. 6 prosent sier de har fått mer å
gjøre den siste uka. Denne andelen har
krympet betraktelig ettersom tiden har
gått. Bare før sommeren var det over
dobbelt så mange som svarte det samme,
14 prosent i uke 25.
Tre ganger så mange har altså nedgang
i oppdrag, mot de som har oppgang.
Tallene stemmer overens med det bildet
NLF har dannet seg gjennom direkte
kontakt med medlemmer. De aller fleste
forteller at de har omtrent lik oppdragsmengde, en del har fått mindre å gjøre,
og noen få mer å gjøre.

SÅRBARE BRANSJER: Innenfor transportnæringen er det
spesielt bygg- og anleggstransporten som har blitt råket
hardest av koronakrisen, viser NLFs undersøkelse. Foto:
Stein Inge Stølen

vil bli mindre enn hva arbeidsstokken kan
håndtere. Det viser at de har tanker om å
løse en slik utfordring med permitteringer, mener Thorleif Foss.
Myndighetene dobler permitteringsperioden, til 52 uker, fra 1. november.
Men fra 31. oktober er det slutt på særordningene for koronapermitterte. Sistnevnte reagerer toppledere i LO reagerer
sterkt på, ifølge LO Medias nettavis FriFagbevegelse. Arbeids- og sosialminister
Torbjørn Røe Isaksen har bekreftet at
særordningene ikke blir forlenget. Samtidig viser han til at regjeringen har sagt
at «vi løpende vil vurdere tiltak og særordninger basert på både smittesituasjonen og forholdene i arbeidsmarkedet.»
Nylig ble det kjent at regjeringen
ønsker å forlenge den midlertidige dagpengeordningen ut året.

For dårlig fra myndighetene

Noen er hardt rammet

Av dem som merker at oppdragsmengden
minker, svarer nesten alle, 98 prosent, at
de mister antall oppdrag. 20 prosent merker at de får mindre gods per tur, og 20
prosent får mer tomkjøring og mindre
returlast. Tallene har holdt seg forholdsvis
stabile hele perioden.
– På sikt er det et dårlig signal når
transportørene får mer tomkjøring og
mindre gods, fordi da har de fortsatt alle
utgiftene, men lavere inntekter. I det korte løp står bilen mer stille ved reduserte
oppdrag, noe som heller ikke gjør at
løpende utgifter påløper, forklarer Thorleif
Foss, seniorrådgiver for næringspolitikk.
Nedgangen i norsk økonomi i andre
kvartal i år er den største Statistisk sentralbyrå (SSB) noensinne har målt. Etter
den gradvise gjenåpningen av samfunnet,
har aktiviteten økt markant, uten at det
er grunn til å slippe jubelen løs. Veksten
i juni kommer for en stor del fra helse- og
omsorgstjenester, og skyldes i hovedsak at
aktiviteten på sykehusene har kommet
tilbake til normalt nivå, ifølge SSB. Totalt
steg bruttonasjonalproduktet (BNP) 3,7

prosent i juni. Aktivitetsnivået var likevel
knappe 6 prosent lavere i juni enn i februar. Nedgangen i andre kvartal endte på
6,3 prosent. Næringsminister Iselin Nybø
sier i en NTB-melding at fallet er «dramatisk», og at det bekrefter at norsk næringsliv har store utfordringer.
– Vår undersøkelse viser at transporttypene bygg og anlegg samt stykkgods
merker koronaen best. Den nisjen som ser
ut til å være mest rammet, er tømmertransport, som er en liten nisje sammenlignet med bygg og anlegg. Hele bildet
har holdt seg konstant, og vi ser en tydelig trend gjennom alle undersøkelsene vi
har hatt, sier Thorleif Foss.

Fare for permitteringer

Selv om andelen bedrifter med permitterte ansatte har gått ned fra 13 prosent
før sommeren til 8 prosent etter sommeren, er andelen som sier at det kan bli
aktuelt med permitteringer på hele 22
prosent.
– Tallene viser at medlemsbedriftene
har forventninger om lavere aktivitet, og
er forberedte på at aktivitetsnivået fortsatt

Myndighetenes koronatiltak har så langt
ikke hjulpet vår bransje i nevneverdig
grad, selv om NLF innkasserte en kvart
seier da egenandelen i kompensasjonsordningen til bedrifter ble fjernet i sommer.
– Veldig få av våre medlemmer vil i det
hele tatt merke at kontantstøtten faller
bort 1. september, fordi så få har hatt
glede av den. Vi må få tiltak som treffer
bransjen. Som hjelper dem som er, og som
risikerer å bli, koronarammet, sier Geir
A. Mo, og frykter at myndighetene kommer for sent på banen.
Svarene i spørreundersøkelsen underbygger dette. Svært få svarer at myndighetenes tiltak treffer dem. Kun 5 prosent
mener tiltakene har en større betydning
for dem, som å forhindre permitteringer,
oppsigelser og konkurs. Det var riktignok
en liten optimisme å spore før tiltakene
ble innført, men etterpå er tallene betydelig redusert. Vi vet riktignok ikke om,
og eventuelt hvor mange av, våre medlemmer som faktisk har benyttet seg av
myndighetenes støtteordninger.
Finansminister Jan Tore Sanner har
varslet at han vil legge fram en egen krisepakke i høst, så da er det bare å vente å
se. NLF håper det innebærer mer målrettede tiltak.
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KB Transport kjører Mercedes Actros:
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Solen steker fra en skyfri himmel
og pusher gradestokken forbi 30.
Likevel, det som stråler mest
på denne varme junidagen er
sjåføren Kjell Bjørneby (58)
fra Fredrikstad. Med en splitter
ny bil med stjerne i grillen,
er alle arbeidsdagene
godværsdager for Kjell.

T
E
R
O
T
N
O
NYBIL: Kjell Bjørnebys nyeste bil er en
Mercedes-Benz Actros. Bjørneby har vært
en trofast Mercedes-kunde i en årrekke.
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KB Transport kjører Mercedes Actros:

– Man får litt luksusbilfølelse i en Mercedes-lastebil, forteller Kjell Bjørneby i
KB Transport AS fornøyd.
0
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Bjørneby er tredje generasjons lastebilsjåfør, og husker godt den tida da «komfort»
og «miljø» var fremmedord i lastebilyrket.
– Da jeg begynte å kjøre i 1985, så man
nesten ingenting da man startet opp bilen
om morgenen på grunn av dieselsot fra
eksosen. På en kald dag ble hele gårdsplassen røyklagt, mimrer Bjørneby.
At en oppvekst med lastebil har satt sine
spor, er det ingen tvil om.
– Ett av mine første minner er fra da jeg
var med pappa på jobb og vi kjørte melkespann. Jeg var omtrent seks år gammel.
Pappa eide en Mercedes-Benz 1113 tankbil som kjørte melk fra gårdene til meieriene, forteller Bjørneby.
En tradisjonell Mercedes lastebil slik
han kjører i dag, var 1113 slett ikke.

GÅTUR: Med mange
gågater i Fredrikstad,
må de siste meterne
ofte gås til fots. Kjell tar
det med et smil!
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LANG ERFARING: Kjell har kjørt
lastebil i over 35 år og
stortrives fortsatt!
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KB Transport kjører Mercedes Actros:

– Med høy bakkeklaring og firehjulstrekk kom bilen seg til overalt. Den var
mer traktor enn lastebil, egentlig, forteller
den lysluggede sjåføren.

Med stjerne i grillen

I en alder av 23 begynte en ung Bjørneby
sin karriere som lastebilsjåfør. 35 år senere er han fortsatt lojal til Mercedes-Benz-merket.
– Denne bilen er min nyeste og er en
Mercedes-Benz Actros. Jeg eier sju biler
totalt, og alle er Mercedes-Benz, forteller
Bjørneby.
Det å ha kontorplass bak rattet er ikke
hva det en gang var. Komforten skorter
det ikke lenger på.
– En del av interiøret kjenner man igjen
fra personbiler. Man har berøringsskjerm
med tilgang til alt av funksjoner, som er
lagt opp på en intuitiv måte. Bilen har
luftfjæring og det er kjempebehagelig.
Komforten og førermiljøet er noe helt
annet en det det var før, og nå lukter det
ikke diesel i kabinen, ler Bjørneby.

Sikkerhet i fokus

Til tross for at Bjørneby ikke lenger er
blant de yngste i gamet, ønsker han nye
funksjoner og ny teknologi velkommen
med åpne armer.

DIGITALE SPEIL: De nye digitale speilene til Mercedes
minsker blindsonene og gir sjåføren bedre oversikt,
spesielt under vanskelige lysforhold.
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LUKSUS: Interiøret til Mercedes ligner mer en personbil enn en lastebil.

– Denne bilen er en av de første lastebilene som ble levert i Norge med elektroniske speil. Jeg er spesielt fornøyd med
funksjonaliteten, særlig når det er mørkt
ute, forteller Bjørneby stolt.
For med nattinnstilling på kameraene
opplever Bjørneby at det å manøvrere
bilen etter solnedgang er blitt en betraktelig enklere og tryggere oppgave.
Bjørneby er glad for å slippe biler, fotgjengere eller syklister som vil leke gjemsel i blindsonene.
– Før var alt svart og man så ingenting;
nå ser jeg alt. I tillegg er det overvåking
med soner som varsler meg. Speilene bygger mye mindre enn før, og jeg har derfor
bedre oversikt enn med de gamle speilene
der dødvinkelen var større.

Gode relasjoner

Det er slett ikke bare bilen som gjør at
Bjørneby er trofast kunde hos Mercedes-Benz. Gode innkjøpsavtaler, service
og oppfølging fra forhandleren står også
høyt på prioriteringslisten.
– Svein Nielsen, som er min kontakt
hos Bertel O. Steen, fortjener honnør.
Han gjør en strålende jobb, og har en del

av æren for at jeg handler hos Mercedes,
roser Bjørneby.
Videre forteller Bjørneby at han hovedsakelig kjører lokalt, og logger omkring
40 000 kilometer i året bak rattet. Bilene
bytter han ut etter cirka fem år.

Koronakrisen

For Bjørneby har ikke koronakrisen gitt
særlig utslag i arbeidshverdagen.
– Gjennom krisen har vi stått på som
vanlig. Vi opplevde en litt større pågang
i dagligvarebransjen, men så har det vært
en nedgang relatert til barnehager, skoler, restauranter og slikt. Det merkes
godt i Østfold at folk er hjemme og ikke
får handle i Sverige, bemerker han.
Samtidig innrømmer Bjørneby at
koronakrisen ikke bare har medført
ulemper.
– Vi har merket at det har vært mindre
trafikk på veiene. Det har vært ganske
deilig, faktisk. Men det øker fort på
igjen, forteller han.
Bjørneby utstråler positivet og godt
humør, noe som har sine fordeler i løpet
av en hektisk arbeidsdag, spesielt når han
skal navigere seg gjennom kommunens

«hinderløyper» i Fredrikstad sentrum.
– Kommunen plasserte ut blomsterpotter som tiltak mot eventuell terror.
Disse må vi drive å snirkle oss mellom,
og det er ganske krevende. Jeg har et
godt forhold til parkeringsvaktene i
byen, og de har heldigvis forståelse for at
varer må leveres dit de skal. Samarbeid
er viktig for gode arbeidsforhold, forteller han med et smil.

Viktig med NLF

Bjørneby har vært NLF-medlem i en
årrekke og er fornøyd med de mange
fordelene medlemskapet gir.
Han mener det er viktig at alle i transportnæringen har like vilkår og ser det
som positivt at NLF blant annet tilbyr
juridisk hjelp.
– NLF har hele tiden gått aktivt ut
med informasjon om covid-19, og de tok
grep med hensyn til kjøre- og hviletid da
pandemien ble en realitet. Dette setter
vi pris på, avslutter Bjørneby.
Det ligger an til å bli en hektisk dag,
men sjåføren tar det med sedvanlig godt
humør. Stjernebilen må videre med
varer, med stjernesjåføren bak rattet.
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Åpning av motorvegen mellom Løten og Elverum:

Vegdirektøren testet ny
og 25 som lastebilsjåfør
Den nye motorvegen
mellom Løten og Elverum
er nå offisielt åpnet for
trafikk, tre måneder før
planen og 1,4 milliarder
billigere enn antatt. NLF
inviterte vegdirektør Ingrid
Dahl Hovland til å teste den
nye riksvegen som lastebilsjåfør.
0
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– Trafikksikkerhet og framkommelighet
betyr enormt mye for yrkessjåførene. Det
blir en ny verden når vi går fra en kronglete og farlig veg, til de 27 kilometerne
som åpnes i dag, talte regionsjef for innlandet i NLF, Guttorm Tysnes, på åpningen.
Vegprosjektet har hatt landets korteste
byggetid. Opprinnelig var åpningsdatoen
1. november i år, men i går kunne statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet klippe snoren tre
måneder tidligere, etter en byggetid på
bare 26 måneder.
– Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold
i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, forteller prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.
Det nye veganlegget er på 27 kilometer
på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i
Elverum. I tillegg består veganlegget av
sju kilometer med gang- og sykkelveier,
samt en ny Ånestad kontrollstasjon.
– Vi i NLF er også svært fornøyd med
den nye kontrollstasjonen på Ånestad.
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KLIPPET SNOREN: Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet klippet snoren til den nye motorveien
mellom Løten og Elverum tre måneder tidligere enn planlagt. Kjell Inge Davik (f.v.), Ståle Rød, Ingelin Noresjø, Ingrid
Dahl Hovland og Taale Stensbye. Foto: Lars Helge Rasch

Her får Vegvesenets kontrollører langt
bedre arbeidsforhold. [...] Gode kontroller
gir oss en mer seriøs transportbransje, sier
Tysnes.

Testet veien først

Daglig leder og deleier i Tamnes Transport AS og forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund, Tore Velten, har kjørt
gjennom Elverum og Løten i over 40 år.
– Vi har jobbet i cirka 20 år for det som
vel må være Norges fineste vegstrekning.
Det har tatt lang tid fra opprinnelig start.
Denne vegstrekningen ble snakket om
allerede etter krigen, forteller Velten til
NLF.
I forkant av den offisielle åpningen fikk
Velten teste nyvegen sammen med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som sjåfør.
Hovland kjørte først gamlevegen, og deretter nyvegen for å teste forskjellen.

– Det er første gangen jeg har kjørt en
lastebil. Jeg ble litt overrasket da Tore
Velten kom med forslaget, men jeg kunne
ikke la muligheten gå fra meg, sier
Hovland til NLF.
På kjøreturen fikk NLF-forbundslederen god anledning til å diskutere noen av
utfordringene transportnæringen står
overfor. Men kanskje alle viktigst, vegdirektøren fikk kjenne på hvordan det er å
håndtere et kjøretøy på flere tonn på
vegen.
– Man sitter veldig høyt og har god
oversikt. Samtidig sitter man i en stor
farkost, og jeg fikk kjenne på det ansvaret
sjåfører har med hensyn til blindsoner og
vekt, ikke minst. Yrkessjåførene har nok
en krevende arbeidsdag som holder logistikk i gang i AS Norge, kommenterte
Hovland etter kjøreturen til NLF.
At den gamle vegen var en utfordring

e riksveg 3
vegene, som døgnhvileplasser
og serviceanlegg. Vegene er arbeidsplassen for yrkessjåførene, og
det er viktig å få med deres perspektiv,
påpeker Hovland.

Bedre forutsigbarhet

NORGES FINESTE?: NLF forbundsleder Tore Velten her
sammen med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er
imponert over den nye vegstrekningen. I går fikk Velten
teste vegen som passasjer med vegdirektør Ingrid Dahl
Hovland som sjåfør. Hovland kjørte først gamlevegen,
og deretter nyvegen for å teste forskjellen.
Foto: Guttorm Tysnes

å kjøre på var ikke vegdirektøren i tvil
om.
– Jeg merket at det er smalt med mye
trafikk på den gamle vegen, med mye å ta
hensyn til. Den nye vegen har enorm
betydning for dem som bor langs den
gamle vegen, der det er en del bolighus og
gårdsbruk med mange avkjørsler. Nå er
det en flott, trafikksikker vegstrekning
som er tatt i bruk, sier Hovland.
Vegdirektøren setter stor pris på betydningen av samarbeidet med NLF.
– Regionskontorene har tett dialog med
Statens vegvesen og andre utbyggere,
både i form av utforming av veg og i å
ivareta de behovene som finnes langs

På motorvegen blir fartsgrensen 110 kilometer i timen. NLF anslår en besparelse på cirka fem minutter på den 26 kilometer lange strekningen, i forhold til å
kjøre på dagens veg med fartsgrense på
70 kilometer i timen. Dette gir bedre
forutsigbarhet for de om lag 90 prosentene av tungtrafikken som ferdes mellom
Oslo og Trondheim på riksveg 3 gjennom
Østerdalen.
Samtidig er NLF glad for at helse,
miljø og sikkerhet for sjåførene er godt
ivaretatt. På den nye vegen blir det hverken fotgjengere, elg eller syklister å ta
hensyn til.
– Midtrekkverk fjerner frykten for de
mange tragiske møteulykkene. Viltgjerder og viltunderganger reduserer muligheten for sammenstøt med elg og rådyr
– slik mange av oss har opplevd på denne
strekningen, påpeker Tysnes.

Kritisk til bompenger

Det blir ingen bompengeinnkreving på
gamlevegen før etter nyttår, opplyste
statssekretær Ingelin Noresjø fra Samferdselsdepartementet under åpningen.
NLF-regionsjef for Innlandet reagerer.
– Når en veg blir 1,4 milliarder kroner
billigere enn planlagt, så skal gevinsten
gå tilbake til bilistene.
Hadde det blitt gjort, kunne en også
både fått lavere takster og fjernet bommen på sidevegene. Det er ikke for sent
å snu i denne saken, påpekte Tysnes fra
talerstolen.
Bompengeinnkrevingen startet 3. au-

TESTET VEGEN: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kjørte den
nye vegen i lastebil sammen med NLF-forbundsleder Tore
Velten. Foto: Guttorm Tysnes

gust, og for tunge kjøretøy er taksten 86
kroner på ny veg. Dette er en kostnad
som transportnæringen sender videre til
oppdragsgivere som til slutt betyr dyrere varer i butikkene ifølge NLF. Forbundslederen i NLF mener det blir feil
at man kan lure seg unna betaling.
– Trafikken oppleves som belastende
for de som bor langs gamlevegen. Vi vet
at utenlandske sjåfører kjører der det
ikke er bompenger. Min holdning er at
de som skal kjøre strekningen, skal være
med og bidra og ikke lure seg unna, fortalte Tore Velten videre til Østlendingen
Avis.

OPS-prosjekt

Prosjektet er den største vegkontrakten
i Norge noensinne - og gjennomføres
som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat
Samarbeid). Vegvesenet som byggherre
har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS med Skanska Norge
som hovedentreprenør. Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veganlegget de neste 20 årene.
Riksvei 3/25-prosjektet er det første i
Norge som har oppnådd «Whole Team
Award Excellent» i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL. Prosjektet ble
tildelt prisen «Partnership Awards Europe 2019» som «Best Transport Project» - og er dermed anerkjent som det
beste samarbeidsprosjektet mellom
offentlig og privat sektor i Europa.
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Lastebil er en livsstil
Når man blir introdusert for
lastebil gjennom morsmelka,
har en far som er lastebileier
og tre brødre med lastebilgener, er det ikke rart at man
selv havner bak lastebilrattet.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

Olav Vasdal rundet nylig 75 år, og lastebil
har vært med ham fra fødselen. Som nysgjerrig barn tilbragte Vasdal mye tid i lastebil med faren sin. Vasdal lærte seg lastebilens finesser som ungdom, og naturligvis
ble han sjåfør med egen melkerute på
Helgeland. Senere i karrieren ble Vasdal
lastebileier med tipp- og tømmerbiler.

Fra melk til tippbil

Fremdeles er Vasdal småforelsket i den
gamle Volvoen han startet karrieren sin
med.
– Jeg har kun vage minner fra
1963 og den første melkebilen, men det var en Volvo,
med utseende som minnet om en buss, forteller
Vasdal om en av sine
tidligste lastebilminner.
Komforten i en lastebil fra sekstitallet kan
de med noen år på
baken forestille seg.
– Det var stor sannsynlighet for at det ble levert
mange liter med «skummet melk»
i denne perioden, humrer Vasdal.
Nord-Norge opplevde på slutten av
60-tallet og starten av 70-tallet en voldsom
utbygging. I denne perioden var Olav Vasdal aktiv på en rekke anlegg og kjørte tippbil.
Etter noen år i melkebil og tippbil tok
Olav førerkort for buss og kjørte i området
Hemnes – Mo i Rana. Men det var ikke
dette lastebilspiren ønsket seg, så da muligheten bød seg i 1972, overtok han sin
brors tømmerbil.
Olav byttet ut broens gamle Scania 55,
og investerte i nytt utstyr. Fargevalget til
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IVRIG MEDLEM: Olav Vasdal har vært medlem i NLF gjennom hele karrieren som lastebileier. Han har også vært en aktiv
deltager på NLF-arrangementer en årrekke, selv etter salget av virksomheten. Foto: Privat

FAMILIEARVEN: Det er ikke så mange familier hvor tre
brødre er medlem i NLF. Lastebilyrket går i arv og begge
sønnene til Vasdal jobber i transportnæringen. Geir Olav
Vasdal er sjåfør for lastebilsentralen på Mo i Rana, mens
Annbjørn jobber som ettermarkedsdirektør i MAN Truck &
Bus AS. Foto: Privat

den nye bilen ble overlatt
til datteren Anja.
– Det var mange som
sperret opp øynene da
jeg kom med min rosa
doning for å hente
tømmer. Det var ikke
mange 143-ere som
hadde slik kulør, hverken på Helgeland eller
ellers i landet, ler Vasdal.
Videre mimrer den erfaren
sjåføren om store avstander og
svært dårlige kjøreforhold, med
fjelloverganger og vårløsning.
– Veiene var ikke alltid tilpasset
aksellasten og det var tidvis umulige kjøreforhold, opplyser han.
På tross av vanskelige arbeidsforhold holdt Olav Vasdal hjulene i
gang i over 30 år.
Tømmerkjøring var hovedoppgaven
helt frem til Vasdal solgte transportbedriften i 2003. Deretter ble driften overtatt av Helgeland Virkestransport AS
Hele NLF og spesielt NLF avd. Nordland og Rana Lastebileierforening hilser
jubilanten, og satser på at vi får gleden av
mange treff også i fremtiden.

Kortadministrasjon
– nå også på mobilen
Det er mange fordeler med
bedriftskort fra Circle K.
I tillegg til gode rabatter får du
nå tilgang til vår selvbetjente
Kundeportal på mobilen din.
Det gir deg full kontroll på
bedriftskortene, også når
du er på farten!
•
•
•
•
•
•
•

Sjekk saldo
Se siste transaksjoner
Se siste fakturaer
Sjekk status på kortene
Sperr og åpne kort
Finn din kredittgrense
Administrer PIN-kodene dine

Kom i gang på:
circlek.no/bedrift/kundeportal

Portrett: Stefan Thyssen

Ilddåpen
MANs nye administrerende direktør i Skandinavia hadde
mer enn nok utfordringer foran seg da han takket ja til stillingen. En av de største var å takle det tøffe norske lastebilmarkedet. Så kom koronakrisen og snudde opp ned på alt.
0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

– Jeg er ikke tilhenger av å sette opp store tall uten å ha en idé om hvordan det
skal gjennomføres, svarer den nye sjefen
for MAN Truck og Bus i Scandinavia,
Stefan Thyssen, når vi spør om salgsforventningene for MAN-Norge framover.
NLF testet nylig nye MAN TGX og
ble mektig imponert. MAN har tradisjonelt ligget på fjerdeplass på salgslistene de
siste årene, og kniver hardt mot Mercedes-Benz Daimler.

13 års erfaring hos MAN

Thyssen legger ikke skjul på at det er potensiale til salgsforbedring for MAN
Norge.
– Per i dag ligger vi på mellom åtte og
ni prosent markedsandel. Det er ok, men
ikke der vi har lyst til å være, understreker
Thyssen.

Det er en krevende oppgave den nye
administrerende direktøren har foran seg.
At MAN valgte Thyssen som rett person
for jobben var slett ikke tilfeldig. Den
ambisiøse tyskeren har en arbeidshistorikk hos MAN som strekker seg 13 år
tilbake.
Stefan Thyssen startet på hovedkontoret til MAN Truck & Bus AG, München
i 2007. Først som trainee på ettermarkedsavdelingen, deretter med flere roller
innen økonomi hos MAN sentralt.
– Etter 10 år var jeg klar for nye utfordringer. I 2017 flyttet jeg derfor til England og begynte som finansdirektør for
MAN Storbritannia, forteller Thyssen.
Det britiske markedet er et av de fem
største innen MAN-organisasjonen.
Men å jobbe med finans var ikke alt
Thyssen ønsket.
– Jeg trivdes bedre med salg, det er den
delen jeg synes er morsomst. Å få jobben
som administrerende direktør for de skandinaviske landene var et lykketreff. Men å
takke ja til stillingen og å flytte til et nytt
land var ikke en selvfølge, det ble noen
diskusjoner hjemme, ler Thyssen.

Rett i krise

STORE FORVENTNINGER: Thyssen har stor eforventninger til den nye MAN TGX-bilen, og håper den skal hjelpe MAN til å
øke sin markedsandel i Norge. Foto: Jamieson Pothecary
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Overgangen til sjefsstolen ble ikke like
smidig som han hadde håpet. Like etter
at han fikk nøkkelen til kontoret i Danmark sto en pandemi for døra.
– Det var frustrerende for å si det mildt.
Å ha kontroll over tre markeder uten å

LANG ERFARING: Den nye administrerende
direktør i MAN Truck & Bus Scandinavia,
Stefan Thyssen, har mer enn 13 års erfaring
hos MAN Truck & Bus. Foto: Jamieson
Pothecary

kunne reise er en utfordring, forteller
Thyssen.
Ikke før i juni kunne Thyssen reise til
Norge, og han har enda til gode å reise til
söta bror. Koronakrisen tvang MAN til å
stokke om på prioriteringslisten.
– Akkurat nå er førsteprioritet å finne en
vei gjennom koronakrisen og ta vare på
våre ansatte og kunder. Så langt har vi
klart oss ganske bra.
MAN har vært heldig (ved å unngå
smittetilfeller på arbeidsplassen red. anm.).
Vi har fokusert på å legge til rette for at
verkstedene skal kunne holde åpent gjennom hele krisen.

– Det har vært en hårfin balansegang,
men vi har fått det til, legger han til.

Markedene

Selv om de tre nordiske landene ligger
geografisk tett på hverandre, er markedene
svært forskjellige og krever individuell tilnærming.
– Markedet i Danmark, for eksempel,
ligner mye på det tyske markedet med
mange store flåtekunder og få spesialbestillinger. Alt er veldig standard, sier Thyssen.
Det norske markedet skiller seg ut med
mange enbilseiere og kompliserte bygg.

– I Danmark selger vi ofte mellom 50 og
100 biler om gangen til en kunde. I Norge
er jobben mye tøffere. Her må vi kjempe
for hver eneste bil. Konfigurering av norske
biler er ofte komplekst, forklarer Thyssen.
Med mange små bedrifter og en sterk
norsk økonomi, er de norske bilene ofte
av høy spesifikasjon.
– Jeg tenker at nordmenns kvalitetskrav
gjenspeiles andre steder i Norge. Bare når
jeg går tur gjennom det nye havneområdet i Oslo (Sørenga, Barcode, Tjuvholmen red. anm.) ser jeg at byggekvaliteten er ekstremt høy,
bemerker Thyssen.
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Portrett: Stefan Thyssen
Personlige relasjoner

For MAN handler det norske lastebilmarkedet mer om bil og merke, i motsetning til andre land der alt handler om
pris. For salgspersonalet plasserer dette
relasjonen til kunden på et helt annet
nivå.
– Prosessen fra det første kundemøtet
til salg er en mye lengre prosess. Jeg ville
ikke sagt at det norske markedet nødvendigvis er tøffere, bare annerledes. Det er
lengden på kjøpsprosessen og påbyggene
som er utfordrende i Norge. Og produktkunnskapene salgspersonalet må ha er
enorm, forklarer Thyssen.
Thyssen forteller at i andre land er prosessen mer digitalisert og bestillinger er
relativt standardisert.
– Spørsmålet vi får oftest fra de norske
kundene er, kan dere få til dette? Her
handler det om å ha en god kundekontakt. Relasjonen til kunde, salg og verksted er mye mer i fokus. Men når en kunde først har handlet en MAN, da er det
opp til oss og sørge for at de blir hos oss
sier Thyssen.

Kundeopplevelser i fokus

Det er ikke til å legge skjul på at den
forrige generasjonen MAN i bunn og
grunn er 20 år gammel. Thyssen har store forventninger til den nye TGX-bilen,
og at de kommende TGL-, TGM- og
TGS-modellene skal hjelpe MAN til å
klatre oppover på salgslistene.
– Scania har en forholdsvis ny bil, det
samme gjelder Mercedes. For oss er det
viktig å være på samme nivå. Jeg forventer
at den nye bilen skal gi oss en salgsøkning, men å tro på en 20-30 prosent markedsandel er urealistisk, forteller Thyssen.
Selv med en splitter ny bil, er det én
ting som er avgjørende for å kapre nye
kunder.
– Det viktigste for oss ved lansering er
å få kundene inn i bilen. Det er essensielt
at kundene får kjenne på kvaliteten, oppleve teknikken, teste kjøreegenskapene og
får muligheten til å sammenligne med det
de har fra før, sier Thyssen.

En ny opplevelse

Med den nye bilen setter MAN sjåføren i
fokus. Det skal være lett å finne seg til rette, med intuitiv betjening som ikke krever
at man må ta frem brukermanualen.
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– Målet var å
fortabel, ikke bare
Spørsmålet vi får oftest fra de
lage en kabin som
til å kjøre med,
norske kundene er, kan dere få til dette?
lignet mer en permen også til å leve
Her handler det om å ha en god kundesonbil enn en trai. Da blir det letkontakt. Relasjonen til kunde, salg
disjonell lastebil.
tere å stresse ned
og verksted er mye mer i fokus. Men
Vi vil at sjåføren
når en tar pauser.
når en kunde først har handlet en
skal føle seg hjemEn uthvilt sjåfør er
MAN, da er det opp til oss og
me, forklarer Thysen sikker sjåfør, påsørge for at de blir hos oss.
sen.
peker Thyssen.
Der flere og flere i
større grad bruker berøElektrisk bil
ringsskjermer, bestemte MAN
For MAN begynner en elekav sikkerhetsgrunner å begrense bruken.
trisk fremtid for lastebiler allerede å ta
– Vi mener at for sjåføren er det enkle- form. Selv om utviklingen går rasende
re hvis han har stabilitet, og ikke må fort i personbil- og buss-segmentet, forbruke tid på å finne de riktige berørings- teller Thyssen at de fortsatt har mye å
punktene på en skjerm. Med et betje- lære før en elektrisk lastebil fullt ut kan
ningshjul minimerer man tiden oppmerk- implementeres.
somheten er borte fra veien, forklarer
– Utvikling av ladeinfrastruktur for
Thyssen.
el-lastebiler har fortsatt en vei å gå. For
For MAN betyr et godt førermiljø også distribusjon og mindre distanser har vi
økt trafikksikkerhet.
testet el-lastebiler i daglig bruk i en
– Når sjåføren skal bruke en uke eller årrekke. Vi kommer med en elektrisk
to i en bil, så er det viktig at den er kom- lastebil til Norge til høsten, og har en

ikke med et utslippsfritt drivstoff hvis
ikke produksjonen av drivstoffet er ren,
understreker Thyssen.
For å få til en fremtid med nullutslipp
for transportnæringen, mener Thyssen at
det fortsatt mangler veiledning fra myndighetene.
– Vi har en god dialog med myndighetene i Brussel, og med de ulike forbundene for å diskutere fremtiden. Vi
savner fortsatt initiativer fra EU for å
gjøre det mer attraktivt for transportbedriftene å velge nullutslippsløsninger,
påpeker Thyssen.

Autonomi

KRAVSTOR: Det norske markedet utmerker seg med større
krav til bilspesifikasjoner og kompliserte påbygg, sier
Thyssen. Foto: Jamieson Pothecary

Sammen med miljø har MAN autonom
kjøring høyt oppe på agendaen for fremtiden. I motsetning til bilindustrien, der det
fokuseres mye på førerløse biler, ser MAN
på løsninger der sjåføren fortsatt er til
stede. MAN har allerede testet «platooning» der en lederbil med sjåfør «trekker»
førerløse biler over en strekning.
– Platooning var det første store autonome prosjektet vi gjennomførte i samarbeid
med DB Schenker. Det vi konkluderte
med er at vi behøver mer veiledning fra
regjeringen. For eksempel om hva som
kreves hvis man har en større «platoon»,
hvor mange og hva slags bruksområder
som er mulige, og hvor ofte «platoonen»
må dele seg, forteller Thyssen.

Videre forteller han at MAN tester
autonom distribusjon i et predefinert
havneområde i Hamburg.

Enorm respekt

Selv om Thyssen har bakgrunn innen
salg og finans, har han beina godt plantet på jorda og er klar over det ansvaret
lastebilsjåfører bærer.
– Jeg har enorm respekt for den jobben, og ikke minst det ansvaret, lastebilsjåførene har. Jeg har testet den nye
TGX-bilen og er mest nervøs for å holde
oversikt over det som skjer rundt bilen.
Det er mange blindsoner å ta hensyn til.
Spesielt de som leverer i storbyer har en
krevende jobb, bemerker Thyssen.
Selv om hverdagen for Thyssen handler om salg av kjøretøy, er han mer enn
klar over de mange utfordringene transportindustrien står overfor.
– Med internetthandel med ekstremt
korte leveringsfrister utgjør dette en
risiko for sjåførens arbeidsvilkår. Lange
arbeidsdager med raskest og billigst
mulig logistikk er ikke bra for transportnæringen. Fra et politisk standpunkt er
dette å gå i feil retning, forteller Thyssen.
– Med hensyn til folk flest er det ikke
nok søkelys på at lastebiler har blitt så
rene som de har blitt. Her har lastebilindustrien en jobb å gjøre, avslutter den
administrerende direktør.

norsk kunde som har kjøpt denne av oss.
Vi kan ikke si hvem det er enda, men det
er en stor kunde, opplyser Thyssen.
Selv med en eventuell helelektrisk flåte, ser ikke Thyssen på det som en endelig løsning for bylogistikk. Mye er
avhengig av drahjelp fra myndighetene.
– Fra et byperspektiv synes jeg ideen
med å ha mindre distribusjonssenter som
benyttes av flere potensielt kan redusere
antall godsbiler drastisk i en storby. Mye
er avhengig av hvor mye myndighetene
presser på for et slikt system, påpeker
Thyssen.
For MAN er det elektrisk, diesel og
hydrogen som gjelder fremover.
– Hydrogen er i en veldig tidlig fase.
Infrastrukturen er ikke den eneste utfordringen, det er også produksjon av
hydrogen som er krevende. Det hjelper
NLF-MAGASINET 2020 • NR 5
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Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Økt tidspress, stress og frustrasjon
En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI)
viser at Oslobyrådets endringer i transportsystemet har gjort
arbeidsdagen verre for yrkessjåfører.
0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Byrådet i Oslo, bestående av AP, SV og
MDG (med støtte fra Rødt), har ambisiøse mål for hovedstadens miljøprofil. For
transportnæringens del påvirkes vi av
temmelig inngripende endringer i gateplaner, gjennomkjøringsforbud, sykkelfelt
og manglende lastelommer. NLF region
1 har lenge hevdet at næringens hverdag
og sjåførenes arbeidssituasjon er blitt betydelig forverret. Nå bekreftes dette i en
ny rapport fra TØI.

Fremkommelighet og
arbeidsforhold

Forskerne Elise Caspersen og Tale Ørving har blant annet forsøkt å identifisere
effekter og konsekvenser endringene i
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transportsystemet får på godstransportens fremkommelighet og sjåførenes arbeidsforhold. Funn i rapporten er klar.
Endringene fører til svekket fremkommelighet og mer stress, frustrasjon og
tidspress i jobbsituasjonen.
Konklusjonen er ikke overraskende for
NLF, og vi har i gjentatte møter med byrådene Hanna Marcussen (MDG) og
Lan Marie N. Berg (MDG) advart mot
konsekvensene av byrådets tiltak. Vi har
også pekt på enkle tiltak, som kan gjøre
endringene mindre inngripende for transportørene og våre ansatte. Foreløpig har
politikerne lyttet, men ikke gjennomført
endringer. NLF forventer at problemene
tas på alvor.

Tiltak

Rapporten peker på flere tiltak som kan
bedre situasjonen. Det foreslås blant annet at det gis fortrinnsrett til laste- og
losselommer, at vi gis tilgang til (utvalgte)
kollektivfelt og stengte gater, samt at det
tilrettelegges for enkel transport mellom
lastelomme og leveringssted. Dette er i
tråd med NLF region 1 sitt tidligere forslag, og vi er også blitt intervjuet av
TØI-forskerne.
– Vi skal i møte med byråd Lan Marie
Berg i løpet av august og vil sette denne
saken øverst på agendaen, forteller regionsjef J. Kristian Bjerke. Han legger til at
et soleklart krav vil være å la gods- og
varetransportører få kjøre på kryss og
tvers i byen.
– Gjennomkjøringsforbudet er tidkrevende, stressende og tidvis årsak til farlige trafikksituasjoner. Dessuten er det
definitivt ikke miljøvennlig. Vi forventer
at en byråd fra MDG forstår dette, avslutter Bjerke.

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

Region 2 Innlandet

Endelig ble det
døgnhvileplass
I flere år har NLF kjempet for å få en døgnhvileplass i
Valdres. Den 14. august kunne endelig snoren klippes for
den flotte døgnhvileplassen på Bøflaten i Vang.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

– Yrkessjåførene gjør en viktig jobb. De
trenger gode steder der de kan få gjennomført sine pauser. Den nye døgnhvileplassen betyr økt trafikksikkerhet, sa
Helge Orten (H), lederen i Stortingets
transport- og kommunikasjonskomité.
Orten fikk æren av å klippe snora på den
praktfulle augustdagen i Vang. Avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen
og undertegnede var «snorholdere».
Løkken har lyttet og jobbet for løsninger når NLF har gjentatt kravet om
døgnhvileplasser langs E16. Nå er den
første klar, og NLF ønsker en døgnhvileplass til mellom Leira og Bjørgo for å
fange opp trafikken over Golsfjellet.
– Døgnhvileplassen vil være et viktig
tiltak for å gjøre arbeidsplassen til ansatte i tungtransporten tryggere og bedre.
Det igjen øker trafikksikkerheten langs

E16 mellom øst og vest, talte Løkken under åpningen.

Den vintersikre fjellovergangen

E16 over Filefjell er den desidert mest
vintersikre fjellovergangen mellom øst og
vest. Bøflaten ligger midt mellom Oslo og
Bergen, innenfor 4,5 timers kjøretid i
hver retning. Derfor er plasseringen perfekt. Hvis det en sjelden gang blir kaos
opp bakken eller i fjellet, er det greit å
stoppe ved Mjøsvang.
«AS Norge» har brukt over tre milliarder kroner på Filefjell og i Bagnskleiva.
De vanskeligste partiene ligger nå i tunnel. Enda bedre blir det når Rødølstunnelen åpner senere i høst og Kvamskleiva
blir klar om to-tre år. Da gjenstår det
noen punkter på E16 i Valdres – ikke
minst Fagernes sentrum.

ÅPNING: Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget,
Bak f.v.: Avdelingsdirektør Cato Løkken og seksjonsleder Asbjørn Stens

Etter åpningen ble det et ekstra møte
med lederen i Stortingets transport- og
kommunikasjonskomité. Orten ble oppdatert om de kommende utfordringene og
«Valdres-modellen» som skal sikre en
bedre vei.

Alt som trengs

Den nye døgnhvileplassen er en av 50
slike plasser i Norge. I Nasjonal Transportplan er det et mål om 80 døgnhvileplasser innen 2023.
VAKKERT!: Helge Orten og en gjeng rutinerte transportfolk
lytter under åpningen. Naturen i Vang må gi sjåførene en
ekstra god opplevelse når de besøker døgnhvileplassen.
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Helge Orten (H), klippet snora på den nye døgnhvileplassen ved E16 på Mjøsvang i Valdres. Han hadde god hjelp av ordfører i Vang Vidar Eltun, og Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund.
rud i Statens vegvesen. (Foto: Per Kollstad, Statens vegvesen)

Mjøsvang Eiendom AS skal drifte tilbudet i Valdres. Selskapet eies av Vangsgutane. Dyktige bilbergere med god erfaring som garanterer sikker drift. På
døgnhvileplassen finner du blant annet:

NLF kan kvittere ut nok en seier, og vi
lover å fortsette å jobbe hardt for nye
døgnhvileplasser. Kongsvinger-området
er rett rundt hjørnet, og det er også et behov langs RV4 mellom Raufoss og Oslo.

• P
 arkeringsplass med plass til elleve lastebiler og fire modulvogntog
• Strømuttak for vogntog
• Toalett- og dusjfasiliteter
• Fire enkeltrom som kan leies
• Møblert uteplass
• Kafé og bensinstasjon i nærheten

NEI TAKK! :Sjåførene skal få sove i fred. Trallebytte skal
ikke gjennomføres på døgnhvileplassen.
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Vil ha egen vei- og
førevarslingstjeneste i NLF

Fylkesavdelingen i
Telemark foreslår at NLF
utvikler en egen vei- og
førevarslingstjeneste etter å
ha fått mange bekymringsmeldinger om problemer
vinterstid og generelt dårlig
veivedlikehold.
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

Forslaget som ble fremmet av NLF Øvre
Telemark på fylkesårsmøtet, bringes nå
inn for NLF sentralt for nærmere vurdering. Det var stor enighet om at det er
nødvendig å ta grep for å sette søkelyset
på problemstillingen og omfanget av vedlikeholdsbehov og de farene som forfallet
skaper.
Slik situasjonen er i dag er det altfor
enkelt for myndighetene simpelthen å
skyve vegtrafikklovens § 3 foran seg om
at: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og
være aktpågivende og varsom så det ikke
kan oppstå fare eller voldes skade og slik

FORSLAG: Det var på årsmøtet i NLF Øvre Telemark at egen NLF vei- og førevarslingstjeneste først ble drøftet. Foto: NLF

at annen trafikk ikke unødig blir hindret
eller forstyrret».
Fakta og god dokumentasjon fra NLF
vil kunne bidra til at problemene og myndighetenes ansvar blir bedre tydeliggjort.

NLF Telemark beskriver mulige løsninger helt konkret gjennom varslingsfane på lastebil.no, app og SMS-system. De
utdyper dessuten hvilke opplysninger som
bør registreres.

Samarbeidsavtale inngått med NAV
NLF Buskerud har inngått samarbeidsavtale med NAV Vest Viken om
sjåføropplæringskurs. NAV skal administrere og finansiere kurs. NLF på sin
side blir ansvarlig for å få bedrifter til å
stille praksisplasser til rådighet og
plukke ut kursdeltakere.
NLF blir videre ansvarlig for å samle
tilstrekkelig antall arbeidsgivere til uttaksmøte, som skal foreta speedinter-
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vjuer med deltakerne. Deltakerne må
ha med helseattest og CV til dette møtet.
På grunnlag av speedintervjuer med
aktuelle arbeidsgivere samt test fra leverandør, vil det bli foretatt en utvelgelse av deltakere som skal gis mulighet til
å starte opp på yrkessjåføropplæringen.
Oppdragsgiver (NAV/NLF) står for
utvelgelsen i samarbeid med leveran-

dør. Det legges opp til at markedskontakt hos leverandør deretter referansesjekker utvalgte deltakere.
Samarbeidsmodellen bygger på den
såkalte «Trøndelagsmodellen» hvor
NLF og NAV i fellesskap gjennom et
godt samarbeid gjennom mange år, har
fått utdannet hundrevis av nye sjåfører.

Gjenvalg i NLF Telemark
Frode Bjønnes og Morten
Natedal ble gjenvalgt som
henholdsvis leder og nestleder da NLF Telemark gjennomførte sitt pandemiutsatte
årsmøte.
Den eneste nye i styret ble Anita Kaasa.
Thomas Jakobsen, Ivar Mustvedt, Dag
Henning Hermansen og Svein Harry
Bakke ble gjenvalgt. Det samme ble
Thor-Erling Kristoffersen, som varamedlem.
Fylkesavdelingen gjennomførte sitt årsmøte elektronisk i Microsoft Teams etter
at det opprinnelig berammede møtet i

GJENVALGT: Fylkesstyreleder håper snart å kunne gjenoppta normalt arbeid med styret i NLF Telemark. Foto: NLF

mars ble avlyst som følge av covid-19restriksjoner.
Fylkesavdelingen høstet lovord for det

omfattende arbeidet som ble dokumentert
gjennom en innholdsrik årsberetning.

Totalleverandør på vask
Høy kvalitet til riktig pris
-

Høytrykksutstyr
Kjemikalier
Vaskehaller
Håndhygiene
Renholdsmaksiner
Bilpleie
Førstehjelp

Ta kontakt med oss for gode tilbud.
Kjemico er en stolt samarbeidspartner til NLF og kan tilby alle medlemmer gode priser på kjemi og utstyr

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

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER
NLF-MAGASINET 2020 • NR 5
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Region 4 Agder og Rogaland

Mer vei for pengene
I gjeldene Nasjonal
Transportplan (NTP) har vi
fått bevilget penger til mange
veiprosjekter på Sørlandet.
Ikke minst i Nye Veiers regi.
0

ROAR OSEN Fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund

Mange spår at slike bevilgninger får vi
aldri igjen. Mer vei for pengene er et godt
utgangspunkt for veibyggingen og vil bli
i fokus i neste NTP.

Prissammenligninger

Det er interessant å se hvor mange meter
vei man egentlig får for pengene når det
er «mer vei for pengene» som gjelder.
NLF er opptatt av antall kilometer med
ny, sikker vei med minst mulig stigninger
og kortest mulig distanse. Byutviklingsprosjekter i veibyggingen må ikke forhindre mest mulig vei for hver krone vi betaler i bompenger. Bompengene vi betaler
må gå til veiprosjekter. Byutvikling må
finansieres med andre midler.

Konsekvenser for hele
Sør- Vestlandet

Vi som arbeider med godstransport til
daglig må se hele korridoren fra Oslo til
Stavanger under ett. I 2022 er det ny vei
til Mandal, og det nærmer seg oppstart
for nesten alle prosjektene mellom Oslo
og Arendal. Da ser vi tydelig at Ytre ringvei er en «missing link».
Vi må ikke komme i situasjonen der vi
har firefelts motorvei fra Breimyr til

BINDELEDD: Nye Veier vil binde sammen Kristiansand og Mandal med ny vei så fort som mulig. Det betyr at ny E 39 til
Mandalselva med tilførselsvei til Mandal sentrum skal stå klart senest 2022. Foto: Statens vegvesen

Lyngdal og fra Varoddbroa til Oslo og så
en tofelts vei i midten mellom Baneheitunnelen og Breimyr. I tillegg med et
anleggsområde på Gartnerløkka der det
går bortimot 50 000 biler i døgnet, som
vil gi oss kø, kork og kaos i overskuelig
framtid.

Mer vei for pengene

Samfunnsnytten for disse prosjektene

E39 Lyngdal – Ålgård
Trasévalget til Statens vegvesen for
veiprosjektet E39 mellom Lyngdal og
Ålgård betyr en tre kilometer lengre
veistrekning med 100 høydemeter mer
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enn nødvendig. NLF ønsker den traseen som er kortest i avstand og i mest
mulig jomfruelig terreng for å ha fri
ferdsel i byggeperioden. Veistrekningen

varierer. Ser vi på meterprisen for vei,
vil regnestykket gi seg selv i og rundt
Kristiansand. Vi må starte byggingen av
en Ytre ringvei slik at vi får en helthetlig
korridor mellom Oslo og Stavanger. Så
kan man selvfølgelig utvikle Gartnerløkka-området så mye man ønsker i etterkant. Men først må en omkjøringsvei stå
klar, og høybroa bør ikke rives før Ytre
ringvei står ferdig.

bygges med firefelts motorvei på hele
strekningen, og minst mulig stigninger
og kurvaturer.
NLF ser med bekymring på utviklingen i bompengenivået. Takstene på
mellom 80 og 90 kroner per mil er en
stor økonomisk belastning for næringslivet.

Døgnhvileplasser langs E18 og E39

I 2019 åpnet Nye Veier
strekningene E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal. Det blir to
døgnhvileplasser og veiserviceanlegg på E18 mellom
Bamble og Arendal.

BAMBLE: I juni åpnet Circle K sitt nye veiserviceanlegg langs E18 ved Bamble. Stasjonen ble stemplet som «fremtidens
døgnhvileplass». Nå kommer det en ny tilsvarende stasjon langs E18 ved avkjørselen til Tvedestrand. Foto: Circle K

Møte med næringsorganisasjoner
i Stavangerregionen
NLF Rogaland har hatt møte med Næringsforeningen i Stavangerregionen og NHO angående Bymiljøavtalen på Nord-Jæren (BNJ). Alle er
omforent om at veiprosjektene må lenger fram i prioriteringen. Bilister
betaler bompenger og får ikke vei igjen for pengene. Alle næringsorganisasjonene er enig om at planene om bussvei må reduseres i omfang.
40 prosent av kostnadene til bussvei er innløsning av eiendommer. Det
vil si at bussveien rett og slett må legge beslag på mindre areal. I tillegg må E39-prosjektene Ålgård – Hove og Smiene – Harestad prioriteres sammen med Tverrforbindelsen. Transportkorridor vest er eneste
veiprosjekt som er prioritert i BNJ.

Nye Veier har inngått avtale med St1 om
etablering av tilsvarende anlegg ved
Grenstøl i Tvedestrand. Arbeidene med
etableringen av døgnhvileplassen og bensinstasjonen på Grenstøl er godt i gang og
åpnes etter planen til høsten.
Det nye serviceanlegget har fått tilnavnet «aktiv rast». Her blir det blant annet
treningsapparater og utlån av el-sykler til
lastebilsjåfører, i tillegg til et moderne
serviceanlegg med utvidet mattilbud og
sittegrupper.
Det begynner å bli et bra tilbud for sjåfører med døgnhvileplasser på E18 og
E39. Med den nye veien fra Kristiansand
kommer det nye døgnhvileplasser i Søgne, mellom Mandal og Stavanger.

Arrangementer i høst
Tiden fremover er svært uforutsigbar
på grunn av covid-19. Det er vanskelig
å fastslå hva som skjer med våre faste
arrangementer fremover, men her er
noen av datoene dere kan sette av i
kalender inntil videre.

Rolands, 30. oktober
Statens vegvesen,
Haugesund 3. november
Statens vegvesen,
Stavanger 4. november
Det kan også være at koronasituasjonen gjør at vi må ha spesielle restriksjoner i forbindelse med arrangementene.
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Region 5 Vestland

Ny døgnhvileplass åpnet på
Sunndalsøra

Det som er omtalt som «Norges mest moderne døgnhvileplass» har åpnet på Sunndalsøra. Den offisielle åpningen av
døgnhvileplassen ble dessverre utsatt i ubestemt tid på grunn
av covid-19.

Smånytt fra Region 5
Fremover mot høsten
skjer det mye innen samferdsel. Til neste år skal det
fremlegges en ny Nasjonal
Transportplan (NTP) for
perioden 2022 – 2033.
Vi står på for å få «våre»
prosjekter inn i første halvdel av kommende NTP.

E134 over Haukelifjell

Konvoi mot ny
utsettelse

Utbedring av Fv65

Ny E16 og det såkalte «K5 prosjektet»,
som innebærer at det bygges ny vei og
jernbane mellom Voss og Arna samtidig. Dette er en særdeles viktig sak som
vi setter høyt på agendaen. NLF har tatt
initiativ til en konvoi fra Arna til Voss
for å markere misnøye mot ny utsettelse
av prosjektet. Konvoien vil trolig bli
kjørt lørdag 19. september. Dette blir et
samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner, siden ny E16 og jernbane har
så stor betydning for hele landet.
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All erfaring tilsier at prosjekter som
havner i andre halvdel av NTP er tilnærmet verdiløse. Ett eksempel på dette er E134 over Haukelifjell. Dette er en
strekning som har norgesrekord i å være
i andre halvdel av NTP, uten at prosjektet har fått oppstart. Prosjektet har vært
gryteklart i flere år, uten at det har hjulpet. Nå er tiden overmoden for at dette
prosjektet skal realiseres.

E136 mellom Dombås og Ålesund er en
viktig samferdselsåre mellom Møre og
Romsdal, det sentrale østlandsområdet
og nordre del av Vestlandet. På vinterstid
bidrar dårlig kurvatur og bratte stigninger til at store kjøretøy får spesielt store
utfordringer. Planlagte byggeprosjekter
på veistrekningen må prioriteres inn i
første del av kommende NTP.
Fv65 er en av flere viktige fylkesveier
for næringslivet i Møre og Romsdal.
Dårlig standard på enkelte strekninger
påfører næringslivet store årlige ekstrakostnader og redusert konkurranseevne.

Fv65 må oppgraderes slik at det kan
fremføres modulvogntog på strekningen.

Etterslep på
vedlikehold
Rv15 Strynefjellet og Konsept B1 må
legges til grunn for videre planlegging
av Rv 15 over Strynefjellet. Prosjektet
må prioriteres i kommende planperiode. Det må tilrettelegges for en eventuell tilkobling til fremtidig helårsvei
mot Geiranger.
Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet er i dag betydelig. Fylkeskommunen må i neste planperiode
foreta store investeringer på vei-, tunnel-, kai- og broanlegg. For NLF er
det derfor viktig at fylkeskommunen
sikres tilstrekkelig økonomiske midler
gjennom statlige overføringer, øremerket vei og veivedlikehold sommer
og vinter. For NLF er det en målsetning og en forutsetning at vi skal ha
miljø- og energieffektive veier som er
sikre og trygge. Gul midtstripe er et
minimumskrav.

0
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Etter planen skulle vegdirektør Ingrid
Dahl Hovland, stortingsrepresentanter
fra transportkomiteen og administrerende direktør i NLF, Geir A Mo, delta på
den offisielle åpningen.
Døgnhvileplassen på Sunndalsøra har
18 oppstillingsplasser hvorav tre er tilpasset modulvogntog. Samtlige oppstillingsplasser har strømtilkobling.
Når datoen for den offisielle åpning er
klar, vil invitasjonene bli sendt ut på nytt.
På invitasjonslisten står også statsråd
Knut Arild Hareide. NLF vil bruke anledningen til å sette søkelys på flere viktige samferdselsprosjekter i regionen:

• Todalsfjordprosjektet
• Ny rundkjøring FV62 inn til industriområdet Sunndalsøra
• Ro-Ro kai med terminal på Sunndalsøra
• Modulvogntog RV70 og FV65?
• RV70 Meisingset – Fugelvågen
• RV70 Fahle
• Bruer RV70 Sunndalen (Elverhøy og
Fahle)
• Drivstoffanlegg på døgnhvileplassen på
Sunndalsøra
• Tilbud på døgnhvileplasser

Ras- og skredsikring

Døgnhvileplasser

Bompenger

Veinettet på Vestlandet er i dag blant de
mest rasutsatte i Norge. Flere veier har
«norgesrekord» i antall ras. Det er også
grunn til å tro at endringer i klimatiske
forhold vil føre til økt ras- og skredfare.
Vestlandet er en av de regionene som vil
møte de største utfordringene. Det er
helt klart tid for stor statlig og fylkeskommunal innsats for å rassikre Vestlandet. Liv og helse må prioriteres.

Kommende NTP må følge opp målsetningen om et tilstrekkelig antall godkjente døgnhvileplasser. Sjåførene på
tunge kjøretøy må forholde seg til strenge regler om kjøre- og hviletid. Brudd
kan straffes med bøter og førerkortbeslag.

Bompengetrykket har for lengst passert
et nivå som kan aksepteres for næringslivet.
Antallet reisende i byområder er
økende. For å unngå at dette bidrar til
økt forurensning og forverret fremkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå,
sykle eller benytte kollektivtilbudet i
byen. Belønningsavtaler, bymiljøavtaler
og byvekstavtaler er ordninger som har
nullvekst for persontransport med bil
som en målsetning.
Bompenger blir brukt som «reguleringsverktøy». Næringstransporten er
ikke en del av forutsetningen, og bør
følgelig skjermes for ekstraordinære tiltak. Næringen tar selvsagt miljø- og
miljøutfordringer på alvor, og investerer
i ny og kostbar teknologi for å bidra til
redusert forurensning. Næringstransporten er godsets kollektivtransport.

Modulvogntog
Flere næringslivsaktører har etterspurt
transportløsninger som vil gi redusert
miljøbelastning, økt effektivitet og styrket konkurranseevne for næringslivet på
Vestlandet.
Næringslivet på Vestlandet taper i dag
konkurranseevne til aktører i andre
landsdeler som kan utnytte effekten av
modulvogntog. Går alt som planlagt, vil
det fra 1. oktober bli mulig å kjøre modulvogntog på enkelte strekninger på
Vestlandet.

Ferjedrift
Fra 1. januar 2019 startet det landsomfattende betalingskonseptet AutoPASS
for ferje på flere ferjesamband. Samtidig
ble beregningsgrunnlaget (ferjeregulativene) endret og rabattordningene for
næringstransporten redusert med 10
prosent. I tillegg er krav om store forskuddsbeløp en utfordring for likviditeten. I sum har dette og andre forhold
ført til store ekstrakostnader for
næringslivet. Vi vil derfor fortsatt ha en
løpende dialog med både fylkeskommuner og Vegdirektoratet for å påvirke det
videre arbeidet med en «fornying» av
betalingsløsningen AutoPASS for ferje.
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Region 6 Trøndelag

En sommer varer ikke evig

Etter noen flotte sommerdager i juni, ble det på med
regnjakken i feriemåneden juli. Statistikken viser at
sommerværet 2020 var den våteste på over 60 år. Sikkert bra for laksefiskerne, men til forargelse for de fleste.
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For transportnæringen så har det kanskje ikke hatt så stor betydning at det
har regnet over snittet. Det rapporteres om stor aktivitet gjennom sommeren, noe som kom i kjølvannet av
koronaen.
Det eksplosive salget av bobiler og
campingvogner ga transportnæringen
en tidlig pekepinn på hvordan sommertrafikken kom til å bli. Mange
rapporterte om saktegående trafikk,
overfylte rasteplasser og lange fergekøer. Dette har skapt utfordringer for

de som har vegen som arbeidsplass. På
tross av at mange ikke har kjøreerfaring med bobil eller campingvogn, har
det heldigvis ikke vært mange alvorlige ulykker.
Undersøkelser viser at at tilgangen
på utenlandske transportører har vært
mindre, noe som har medført økt etterspørsel etter norske biler. Gode
nyheter for flere transportkjøpere som
har følt på usikkerheten i verdikjeden.
Vi får sørge for at denne trenden fortsetter, velg norsk!

Aksjonen
sørget for
Den 25. juni trommet NLF
sammen lastebiler fra nord
og sør i Trøndelag for å
gjennomføre en aksjon.
Målet var å påvirke politikerne i Malvik kommune til
å stemme ja til planene for ny
E6 mellom Ranheim og
Værnes.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Malvik
meldte på forhånd at de ville stemme
«nei» til planene Nye Veier har for strekningen. Et nei i Malvik vil medført utsettelse av oppstarten, og ramme transportnæring økonomisk. Spesielt i disse
koronatider er det et behov for sysselsettingen et slikt prosjekt vil gi.

Stort oppmøte

Det ble et stort oppmøte for å markere
vårt syn på saken. Kolonner kjørte fra
Scandic Hell og Leangen Travbane, langs
gamle E6 gjennom Malvik, og avsluttet i
Hommelvik der de ble tatt imot av ordfører Trond Hoseth.
Kolonnen satte enormt preg på Malvik
denne ettermiddagen, spesielt da Hommelvik ble fylt med lastebiler som tutet og
blinket med det de hadde. Det var til tider
ikke mulig å føre en samtale i Hommelvik.
NLF fikk overlevert krav om et «ja» til
planene for ny E6. Aksjonen fikk stor
oppmerksomhet i media med innslag på
NRK radio og TV, NRK Midt-Nytt og
TV2 Nyhetene, samt bred dekning i avisene. Sjelden har en aksjon fått så mye
oppmerksomhet. En stor takk til alle dere
som stilte opp for næringen denne dagen.
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for E6 Ranheim – Værnes
et «JA»
Historisk dag

Malvik kommune avholdt ekstraordinært
kommunestyremøte den 29. juni for å
behandle saken om ny E6 gjennom kommunen. Fra før lå det an til et klart «nei»,
og det var knyttet stor spenning til avstemningen.
Det ble seier. Etter utstrakt møtevirksomhet og ikke minst vår aksjon, stemte
kommunestyret «ja» til planene.
All honnør til ordfører Trond Hoseth
for den jobben han har gjort for å bidra til
en løsning. Regionen vil nyte godt av dette i mange år fremover. Saken viser at
samarbeid fører til resultater, og nå blir
det vegbygging.

OVERLEVERTE KRAV:
Regionsjefen hadde avtalt
møte med ordfører Trond
Hoseth i sentrum av
Hommelvik. Ordføreren ble
overrakt et bilde som viser
stolte vognmenn fra
1930-tallet. På baksiden av
bildet var vårt krav om et
positivt vedtak i kommende
kommunestyremøte.
Hommelvik var fylt opp med
lastebiler denne ettermiddagen. Foto: Roar Mellum

Avrenning fra
fisketransporten
Avrenning fra fisketransporten har vært et
hett tema over lengre tid blant sjåfører og
i media. Bilder og filmsnutter fra kontrollene til Statens vegvesen bekrefter at avrenningen i enkelte tilfeller er betydelig.
Fiskevann fører til glatte veger, og utgjør
en risiko for andre trafikanter, spesielt tohjulinger. For bilister som ligger bak en bil
med avrenning, kan stanken fra vannet
sitte igjen i lang tid.

Skyldspørsmål

Så langt har sjåførene vært utpekt som
syndebukker, noe NLF mener blir for enkelt. Sjømatnæringen må ta et tydelig ansvar for sin verdikjede, også transporten.

Sjømatbedriftene tok initiativet til et
møte med NLF om problemene med avrenning i juli. Det kom tydelig frem at
næringen ønsker å ta ansvar for at det blir
slutt med avrenning fra fisketransporten.
På et oppfølgingsmøte den 12. august,
innledet Statens vegvesen møtet med å
vise film og bilder fra kontroller i Trøndelag der mange hadde fått kjøreforbud
grunnet avrenning.
Rapportene fra kontrollørene viser at
biler med kjøreforbud på grunn av avrenning blir stående til de har «tørket» opp,
noe som oppnås ved å kjøle ned lasten.
Statens vegvesen opplyste at de samme
bilene slår av kjølingen når de får fort-

sette turen. Dette bekreftes av kontrollørene på Østlandet, som forteller at de
da ilegger de samme bilene kjøreforbud
på nytt på grunn av avrenning.

Behov for regelverk

Sjømatnæringen er tydelig på at dette er
et omdømmeproblem for dem. Det ble
enighet om å utarbeide en kortfattet instruks og standard for sjømattransporten. På kort sikt er det viktigste at man
krever riktig temperatur i alle faser av
transporten. Videre ble det lagt frem et
ønske om å innføre elektroniske fraktbrev for å få bedre kontroll på transporten.
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Ett år som Fair Transport-bedrift
Frank Steensen Transportforretning AS i Bodø ble for
ett år siden en av landet
første transportører som
ble godkjent som Fair Transportbedrift. NLF dro på
bedriftsbesøk for å få innblikk i hvilke erfaringer
bedriften har gjort seg som
følge av sertifiseringen.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

Daglig leder og eier av selskapet Frank
Steensen, var sterkt involvert da selskapet
ble godkjent i fjor sommer. Steensen
fremholder at prosessen de var gjennom i
fjor, var mer enn en sertifisering for
bedriften.
– Alle de som var involvert i godkjenningsprosessen fikk inngående kjennskap
til alle de aspekter som selskapet vårt må
ta hensyn til, både med tanke på miljø,
økonomi og arbeidsmiljø, forteller Steensen.
Det er ikke tvil om at de ansattes kunnskap og forståelse av bedriftens utfordringer er en suksessfaktor.
– Det dannes en kultur hvor de ansatte
forstår hvorfor vi må gjøre ting slik det
gjøres – og ikke minst betydningen av
våre handlinger, opplyser Steensen.

Prisbelønt bedrift

Frank Steensen Transportforretning AS
har i en årrekke blitt nominert til Ifs
trafikksikkerhetspris. Dette kommer av
svært lave skadetall og minimale utbetalinger.
– Vi kan ikke se noen reduksjon på skadesiden, men det er et resultat av svært
lave historiske tall – «bank i bordet», svarer Steensen på spørsmål om «Fair Transport» har redusert skadeomfanget.
Det er ikke tvil om at de store transportkjøperne har registrert «Fair Transport» og stiller krav til oppdragsgiverne
om dokumentasjon på kvalitet.
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– Det henger fremdeles igjen en ukultur hvor transportkjøperne ensidig fokuserer på pris. Det er umulig for oss å
konkurrere med aktører som ikke følger
de retningslinjene som EU og Norge har
innført, påpeker Steensen.

Lærerikt

En av de som var hovedansvarlig for
innsendingen av dokumentasjon i godkjenningsprosessen var Jørgen Wika
Haraldsen. Jørgen hadde bare arbeidet
i firmaet et knapt halvår da han fikk
sertifiseringsoppgaven i fanget.
– For min del har dette vært en fantastisk flott måte å lære seg bedriften
på, og jeg tror nok at den kunnskapen
jeg tilegnet meg i løpet av noen uker i
fjor sommer, ville det normalt sett tatt
meg mange år å opparbeide, sier Haraldsen.
Den erfaringen Haraldsen fikk fra
første sertifisering var gull verdt.

– Da vi startet opp med sertifiseringsarbeidet for vårt datterselskap Tor
Paulsen & sønner, var det betryggende
å vite at denne jobben kunne jeg. Det
forenklet også jobben med resertifiseringen av Frank Steensen Transportforretning AS nå i år, legger Jørgen til.

Bedre rutiner

Det er vanskelig å peke på enkeltsaker
som Fair Transport har gjort med bedriften, men Haraldsen sitter igjen
med en oppfatning om at rapportene
fra sjåførene kommer hyppigere.
– Det har kanskje litt med covid-19
å gjøre. Vi er blitt flinkere med mange
rutiner som en følge av smittevernrestriksjoner. Det er ikke tvil om at de
prosessene vi gjennomgikk i forbindelse med Fair Transport-sertifiseringen
har gjort meg mye bedre kjent med
bedriften og systemene rundt, avslutter
Jørgen Wika Haraldsen.

GRATIS

ALKOLÅS

NLF samarbeidspartner ALÅS gir deg gratis alkolås, du
skal kun betale for en serviceavtale. Installer alkolås i dag!
Ta kontakt for mer informasjon eller presentasjon.
Tlf: 992 86 624 • E-post: jn@alaas.no
I samarbeid med
Norges Lastebileier-forbund

ALAAS.NO

Jubilanter:

50

Jan Turlid, 5745 Aurland

50

Jan Erik Løkken, 2387 Brumunddal

03.10

Jan driver familiebedriften Turlid Transportservice, med røtter tilbake til 1952. Selv begynte han lastebilkarrieren tidlig på
90-tallet, da med en Mercedes 2235 tippbil. I dag har han tre biler i drift, som utfører det aller meste av oppdrag. På fritiden går
det mest i jakt og fiske.

09.10

50

29.10

Etter 18 år som sjåfør valgte Jan Erik å satse fullt og starte for seg selv i 2012. Det begynte med renovasjonskjøring med en Mercedes
liftdumper, mens det i dag går i trelastkjøring for Moelven med sine tre biler og to ansatte. Han er også styremedlem i Hamarregionen
Lastebileierforening, noe som kanskje forklarer hvorfor Jan Erik oppgir at lastebil også er hobby.

Stein Jomar Lindsethmo, 7860 Skage
50-åringen Stein Jomar har kjørt lastebil siden 1992 og har i dag to biler. Med disse kjører han asfalt og massetransport, samt brøyting og strøing om
vinteren. Når han ikke sitter bak rattet på lastebilen er han gjerne på hytta eller i båten.

50

Jan Petter Aarseth, 3280 Tjodalyng

60

Sverre-Jan Rønneberg, 6200 Stranda

60

Thor Egil Naas, 7059 Jakobsli

70

Karstein Larem, 8657 Mosjøen

70

Einar Visnes, 6493 Lyngstad

31.10

23.09

26.10

05.09

12.09
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Jan Petter startet sin karriere bak rattet på en Volvo F10 i 1991, da med trelastkjøring på agendaen. I dag frakter han avfall med
totalt åtte krokbiler. Motor er sentralt i hverdagen, for å si det mildt. Ved siden av kjøretøyene på jobben tilbringer han gjerne fritiden
med motorsykler og amerikanske biler.

Fra da Sverre-Jan startet å kjøre i en Scania 110 i 1981 har det vokst frem en spennende karriere, både innen tippkjøring og
anleggsservice og politisk i NLF. Han bidro til at lokallaget Indre Storfjord så verdens lys og har vært leder der siden opprettelsen i
1997 og har siden 2006 vært representant for region 5 i forbundsstyret. Ved siden av tidkrevende engasjement både gjennom
jobben og NLF trives han godt på fjellturer.

Lastebilkarrieren til Thor Egil startet i 1983 og har etter hvert vokst til både å innebefatte en lastebilbedrift med 10 biler, en
transportsentral og en flytteterminal. Når fritiden melder seg bruker Thor Egil gjerne den på skiturer, hytteliv, karate og motorsykkel.

Karstein har stilt opp etter mang et snøfall gjennom sin karriere bak rattet på brøytebiler siden 1983. Når vinteren har dratt,
kjører han grus og asfalt. Han har vært engasjert i styre og stell som lokallagsleder i Vefsn Lastebileierforening, har vært
kollegahjelper i mange år og har sittet i det sentrale utvalget for anlegg, vei og brøyting. På høsten drar han gjerne på elgjakt,
før vinteren setter inn på ny og ubrøytede veier kaller.

Einar har kjørt lastebil hele livet og har opparbeidet seg bred erfaring. I hovedsak har det vært snakk om kjøring med skapbil og
bulkkjøring, og nå i senere år krok- og kranbilkjøring. Han er fortsatt medeier i firmaet A. Visnes Transport hvor han både kjører og
bidrar til det administrative. Jobben beskriver som hobby, men han har også tid til litt båt og hytteliv ved siden av.

70

19.09

Åge Oskarsen, 2476 Atna
Etter å ha prøvd seg både som konditorlærling og til sjøs på Statsråd Lemkuhl valgte Åge å følge i farens fotspor og satse på
lastebilyrket. Det begynte med utkjøring av oljefat fra Esso på Sjursøya med en Volvo planbil i 1971. I dag kjører han grus og massetransport med et knippe tippbiler. Han har også vært engasjert i NLF-styret lokalt i Midt-Østerdal. På fritiden finner du gjerne
Åge bak rattet på en av sine to Ford Mustanger.

70

Roar Hofstad, 7032 Trondheim

70

Håvard Orheim, 6777 Stårheim

21.09

02-10

Da Roar startet med egen bil i 1976 hadde han allerede flere års erfaring som sjåfør for E.C. Dahls Bryggeri. I løpet av karrieren ble det mest
søkelys på massetransport og brøyting, samt engasjement i NLF-styret både lokalt og regionalt. I tillegg har han vært styremedlem i Transportsentralen Trondheim og OTTS. På fritiden blir det gjerne fotball og hytteliv.

Håvard var bare 16 år da han for første gang prøvde seg bak lastebilrattet. I 1971 gikk han inn i firmaet for fullt, med tippbilkjøring for stat og
kommune. Lastebilkjøringen varte til 2015 da han valgte å selge transportbedriften ORTRA AS, og satset i stedet på turbusser. Han har vært med
i fylkesstyret i Sogn og Fjordane og har ved siden av over 20 år som områdesjef for Heimevernet.

75

Thor Hugo Broks, 9022 Krokelvdal

80

Leif Skjønhaug, 2160 Vormsund

80

Harald Skare, 5763 Skare

80

Steinar Daleng, 1462 Fjellhamar

85

Rolf Næsbak, 2406 Elverum

25.09

02.08

10.09

26.09

25.09

Thor Hugo har kjørt lastebil siden 1968 og har spesialisert seg på anleggs- og langtransport. Han har også vært engasjert i
NLF-styret lokalt. Fritiden tilbringer han gjerne i campingvogna.

Da Leif begynte å kjøre i 1958 var det med en 1937-modell Chevrolet. Siden den gang har det skjedd en del både karrieremessig
og på lastebilfronten. Han har drevet med betongbiler, tankbiler, kranbiler og containerbiler, noe han gjorde frem til han solgte
firmaet i 2014. Reparasjoner av lastebiler tok han seg av selv gjennom sitt eget verksted. I dag bruker han fritiden på bobilkjøring
og motorsykkel.

80-åringen Harald Skare har drevet egen bedrift i 60 år og har nå fått med seg tredje generasjon på laget. Han kjører fortsatt på
fulltid og administrerer en flåte på sju lastebiler sammen med sønnen Hallstein og barnebarnet Harald.

80-åringen Steinar Daleng begynte å kjøre i 1958, da med tippbil. Senere gikk han over til kranbil. Han har vært aktiv i NLFs
Osloavdeling. I dag har han gitt seg med kjøringen, og bruker fritiden på reisevirksomhet.

Rolf startet bedriften Vare-Taxi Elverum AS i 1975, som han driftet frem til 2014. Han solgte livsverket etter at hans to sønner
døde brått og uventet. Kjøregleden har han fortsatt med seg, og nå har han tilbakelagt nærmest alle avkroker av landet i sin
campingbil klasse 2. Ved siden av bilturene er han glad i hagearbeid og er ikke redd for å ta på seg å male et helt hus til tross for
å ha passert 80 med god margin.
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Jubilanter:

Fødselsdager i september
85 år

70 år

25. Rolf Næsbak, 2406 Elverum

5.
10.
12.
19.
20.
21.
25.
27.

80 år
10. Harald Skare, 5763 Skare
23. Terje Bråthen, 1730 Ise
26. Steinar Daleng, 462 Fjellhamar

75 år
8. Arve F. Borgersen, 3320 Vestfossen
11. Ragnvald Dagfin Grubben,
8690 Hattfjelldal
18. Reidar Hansen, 2460 Osen
19. Willy Strand, 1279 Oslo
25. Thor Hugo Broks, 9022 Krokelvdalen

Karstein Larem, 8657 Mosjøen
Ole Birger Oftedal, 4333 Oltedal
Eina Visnes, 6493 Lyngstad
Åge Oskarsen, 2476 Atna
Torkild Johnsrud, 3516 Hønefoss
Roar Hofstad, 7032 Trondheim
Arne Gudøy, 1591 Sperrebotn
Jan Topstad, 3083 Holmestrand

60 år
7.
10.
13.
14.
18.

Øystein Løver, 3648 Passebekk
Geir Homlund, 1344 Haslum
Rolf Kårstad, 2170 Fenstad
Osvald Olsen, 2930 Bagn
Harry Berget, 3550 Gol

Fødselsdager i oktober
75 år

50 år

1.
7.
17.
20.
20.
22.

3.
9.
11.
19.
21.
28.
29.

Harald Tangen, 6600 Sunndalsøra
Inge Martinsen, 3370 Vikersund
Helge Kongsten, 1434 Ås
Nils Sauro, 3652 Hovin I Telemark
Nils Johan Tufte, 3760 Neslandsvatn
Egil Bygland, 4745 Bygland

70 år
2.
9.
16.
24.
25.
29.

Håvard Orheim, 6777 Stårheim
Oddbjørn Svean, 7105 Stadsbygd
Bjørn Eigil Mork, 2022 Gjerdrum
Oddvar Andersen, 8360 Bøstad
John Arvid Helland, 4406 Flekkefjord
Kjell Dahle, 2022 Gjerdrum

60 år
1.
6.
26.
31.
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Stig Kristiansen, 9018 Tromsø
Frank Johansen, 8050 Tverlandet
Thor Egil Naas, 7441 Trondheim
Trond Haugen, 2881 Aust-Torpa
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Jan Turlid, 5745 Aurland
Jan Erik Løkken, 2387 Brumunddal
Per Sverre Aune, 7609 Levanger
Trond Sverre Bjerkaker, 7340 Oppdal
Raymond Bader, 3830 Ulefoss
Ole Roar Hagen, 3550 Gol
Stein Jomar Lindsethmo,
7860 Skage i Namdalen
31. Jan Petter Aarseth, 3280 Tjodalyng

20.
23.
26.
27.

Nils Vatne, 9144 Samuelsberg
Sverre-Jan Rønneberg, 6200 Stranda
Svein Joar Solberg, 5179 Godvik
Svein Tore Aalandslid,
1592 Våler i Østfold
27. Jan Berger, 1914 Ytre Enebakk

50 år
2.
2.
3.
13.
27.
30.

Nils Eivind Kirkeng, 1890 Rakkestad
Rolf Pedersen, 8289 Engeløya
Gunnar Moe Næss, 3282 Kvelde
Jo Inge Bakken, 2233 Vestmarka
Jan Henrik Normann, 0584 Oslo
Tommy Venstad, 2020 Skedsmokorset

Norges Lastebileier-forbunds
hovedsamarbeidspartner innen

Førerkort

Kurs

Rådgivning

Vår kompetanse - din trygghet

Kontakt: 907 99 100 / post@tkgruppen.no / tkgruppen.no

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

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 Tore Sigmundsen
Mobil: 97653594
E-post: tore@sigmundsen.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 Henning Hansen
Mobil: 93004977
E-post: post@bulktank.no

Regionsjef Reidar Retterholt
c/o Rolands, Mjåvannsveien 188,
4628 KRISTIANSAND S
Mobil: 90 77 32 07
E-post: rr@lastebil.no

AGDER
Fylkesleder Roar Osen
Mobil: 905 90 059
roar@osentransport.no

REGION 5

Regionsjef Jan Ove Halsøy
Søre Brurås 3, 5131 Nyborg
Mobil: 92 03 83 33
E-post: nlfvest@lastebil.no
Rådgiver Heidi Rudaa
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 40555826
E-post: hr@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

REGION 6

Regionsjef Roar Melum
Kvenildmyra 5, 7093 TILLER
Mobil: 93 00 65 91
E-post: rm@lastebil.no
TRØNDELAG
Fylkesleder
Gunni Kverndal Amundal
Henry Kverndal AS
Stilhaugen 34, 7170 Åfjord
Tlf: 72 53 16 34
Mobil: 48 07 52 96
E-post: postmaster@kverndal.no

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
Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@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
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
Region 4: Kai Werdal
kai@werdal.no
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

aspelundjon@gmail.com
angro53@hotmail.com
odd.haakenstad@gmail.com
Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.no

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

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.

66
66

NLF-MAGASINET
NLF
MAGASINET 20162020
• NR •1 NR 5

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

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:

