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2020 ble året ingen av oss noen gang kommer til å glemme. Det er et år som
etter bare tre måneder skrev seg inn i verdenshistorien på linje med de aller
Noen yrkesstørste hendelsene. Når vi nå står ved slutten av året, har dette forsterket
grupper har trosset
seg og våre liv er forandret for alltid.
alle farer og gjort
12. mars stengte Norge ned. Plutselig diskuterte vi tiltak som ingen av oss
jobben sin med
noensinne hadde forestilt seg det var mulig å igangsette i fredstid. Tilnærstørre intensitet enn
met portforbud. Stengte skoler. Stengte grenser. Stengte restauranter og
noen gang. En av
kafeer. Forbud mot å dra på hytta. Hamstring av toalettpapir og andre varer
disse gruppene er
som vi har vent oss til å handle overalt – alltid. Flyplasser som stod stille – der
ekkoet ljomet i avgangshallene. Busser som ikke gikk, hotellkjeder som er
godsbilsjåførene.
i ferd med å velte over ende. Stengte trafikkstasjoner, hjemmekontor for
alle som kunne, eldre som ble isolert fra sine nærmeste. Sykehus i kriseberedskap. Det vil ingen ende ta.
Krisepakker stod i kø – og i alle kanaler så vi politikere og smittevernseksperter som øste ut av sin
kunnskap og lanserte sine tiltak. Vi må holde oss hjemme. Vaske hendene. La være å klemme hverandre.
Bruke antibac. Holde oss unna hverandre. Bare se – ikke røre!
Disse, og mange andre tiltak, har preget oss siden. Etter en gradvis åpning av samfunnet igjen måtte
vi igjen stenge ned da smittebølge nr. 2 rammet oss tidligere i høst. Nå står vår tradisjonelle familiejulefeiring i fare. Julebordene ble avlyst, og det samme blir nok nyttårsfeiringen også.
Noen yrkesgrupper har trosset alle farer og gjort jobben sin med større intensitet enn noen gang. En
av disse gruppene er godsbilsjåførene. I store og små biler har de kjørt fra landsende til landsende, fra butikk til butikk, fra lager og helt hjem til folk. Aldri før har vel vår nytte for samfunnet blitt
bedre demonstrert enn i disse spesielle månedene i 2020. Til å begynne med ble lastebilene med mat
stoppet på kommunegrensen av engstelige brannfolk som var stasjonert ut for å stanse smitten fra å
komme til kommunen. Dette ble det heldigvis snart slutt på, men i hele år har godsbilsjåførene møtt på
rare hindringer, alt fra strenge grensepasseringsregler til stengte toaletter på rasteplasser og ferger. Av
og til virket det som om de som bestemte ikke forstod at det var mennesker som stod for transport av mat
og medisiner. Heldigvis har dette bedre seg og vareflyten går sånn noenlunde normalt. Ribba og pinnekjøttet, samt alt tilbehøret, kommer i en butikk i nærheten i år også – takket være godsbilsjåførene.
Det er mange som fortjener hyllest etter dette året. Og de fortjener det alle sammen. Fra denne plass
vil vi denne gangen hylle de ansatte i transportbedriftene. Ikke bare sjåførene, men alle som er med på
å legge til rette for at sjåførene får gjort sin jobb! Både på terminalene, kontorene, truckstasjonene og
trafikkstasjonene. For at de hver dag gjør sitt til at lasten kommer frem. Til byggeplassene, skolene,
sykehusene, apotekene, kontorene, dagligvareforretningene, kafeene og alle andre steder i vårt vidstrakte land. Ingen av disse gruppene har kunnet gå inn på hjemmekontoret eller i annen form for isolasjon. I
likhet med noen andre yrkesgrupper har de stilt på jobb. Og gjort jobben! For det fortjener de samfunnets
takk. Så på vegne av oss alle – takk for innsatsen!

design2you as • Rita Caspersen

TRYKK:

Rolf Ottesen

FORSIDEFOTO: Jamieson Pothecary
Bladet utkommer 8 ganger årlig
Opplag nr.8/2020: 11 000
ISSN 1894-1362

Til alle våre lesere, NLF-medlemmer, tillitsvalgte og ansatte: Takk for
dette året. Det ble ikke slik vi hadde tenkt. Det er det ikke sikkert
neste år blir heller. Men med felles innsats blir det bra til slutt!

God jul og godt nytt år fra alle oss i NLF

NLF-MAGASINET 2020 • NR 8

5

Juleintervju med forbundsleder Tore Velten:

2020 – Et krevende,
men godt NLF-år
Da Tore Velten ble valgt til forbundsleder i 2016, ante han
ikke at han skulle lede organisasjonen gjennom en pandemi
snaue fire år senere. Han legger ikke skjul på at tiden etter
12. mars, da landet innførte en rekke inngripende tiltak for å
hindre smittespredning, har vært utfordrende.
0

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no

Når året skal oppsummeres, er han stolt
av at organisasjonen på tross av dette har
levert gode resultater.

Koronaen har preget, men ikke
hindret, NLFs arbeid

– Da vi feiret jul i fjor var det nok ingen
som så for seg at et virus skulle sette hele
verden på hodet bare noen måneder inn
i det nye året, starter forbundslederen.
For Velten har det vært imponerende
å se hvor raskt organisasjonen tilpasset
seg den nye hverdagen. På grunn av
smitteverntiltak har både møter i forbundsstyret, fylkesstyrer, faggrupper og
andre arrangementer blitt løst digitalt.
– Hvis noen hadde fortalt meg for et
år siden at NLF skulle samle flere hundre medlemmer foran PC- eller mobilskjermen for å delta på et digitalt medlemsmøte, ville jeg ristet på hodet.
Men det var akkurat det som skjedde
for noen uker siden, da forbundslederen
åpnet NLFs første digitale medlemsmøte direkte inne fra sitt eget kontor på
Elverum. Resten av innlederne sto foran
kameraene i et provisorisk studio i NLFs
lokaler i Oslo, mens publikum fulgte
møtet og deltok aktivt ved å sende inn
spørsmål elektronisk.
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– I likhet med alle andre synes jeg det
er mest trivelig å prate med folk ansikt
til ansikt. Men det er likevel ikke sikkert
at digitale møteplasser vil forsvinne
sammen med koronaviruset. Vi må ta
med oss de beste erfaringene fra det
digitale arbeidet videre, sier Velten, som
i sin innledning til det digitale medlemsmøtet benyttet anledningen til å
skryte av arbeidsinnsatsen på alle nivåer
i NLF i 2020.

I FELTEN: For forbundsleder Tore Velten er det en selvfølge å være ute i
medlemmer eller som her, instruktør på Venner på veien-arrangement
selsminister Knut Arild Hareide. Foto: NLF-arkiv

Brått ble mye endret

For selv om mange av planene for 2020
brått ble endret, har ikke organisasjonen
ligget på latsiden. Den engasjerte forbundslederen peker på sertifisering av en
rekke nye Fair Transport-bedrifter, utvikling av den nye NLF-appen, videreutvikling av kommersielle medlemsavtaler – og
ikke minst utarbeidelse av smittevernveiledere, som jevnlig har blitt oppdatert.
– Det har vært en imponerende omstillingsevne i NLF. Det samme ser vi
hos mange av våre medlemmer. Transportører vet å tilpasse seg nye forutsetninger, sier den erfarne bedriftseieren
Velten og fortsetter:
– Transport er en samfunnskritisk
oppgave, for uten lastebilen stopper Nor-

VENNER PÅ VIEN: Tore Velten har vært med på utallige
Venner på veien-arrangement og vet meget godt hvordan
få skoleelevenes oppmerksomhet rundt det viktige
trafikksikkerhetsbudskapet. Foto: NLF-arkiv

ge! Også midt i en pandemi må hjulene
rulle for å holde samfunnet i gang. Det
er heldigvis slik at det i all hovedsak har
gått tålelig bra for lastebilnæringen. Våre
jevnlige koronaundersøkelser gir likevel
grunn til bekymring. Dette vil vi følge
tett opp i tiden som kommer.

felten. Enten det er som Kollegahjelper, rundt for å snakke med
på Gjerdrum barneskole. For anledningen sammen med samferd-

lom norske og utenlandske transportører, og noen har tatt til orde for at NLF
burde kreve stans i all kabotasjekjøring
under pandemien. Han er ikke overrasket over at dette ble et tema i en situasjon der mange transportbedrifter er
bekymret for en usikker framtid.
– På bakgrunn av det sterke engasjementet ble forslaget grundig behandlet
av forbundsstyret. Etter en åpen prosess, og i tråd med vedtektene, besluttet
styret at det ikke var riktig for NLF å
innta et slikt standpunkt, sier Velten før
han legger til:
– Vi har jobbet tett opp mot myndighetene gjennom hele pandemien for å
sikre at godstransporten blir underlagt
smittevernregler som er mulig å etterleve, samtidig som de er mest mulig
effektive. Ikke minst har vi vært tydelige på at norske og utenlandske bedrifter må underlegges de samme reglene.
På denne måten sikrer vi at både smittevernhensyn og konkurransevilkår
ivaretas, samtidig som forsyningskjedene ikke blir brutt.
Han ber nå om ro i rekkene.
– NLF er en medlemsstyrt organisasjon, og det skal være stor takhøyde for
diskusjon. Men i likhet med andre
medlemsstyrte organisasjoner må vi
også greie å avslutte diskusjonen når et
vedtak er fattet. Det betyr ikke at man
må være 100% enig i vedtaket som ble
fattet, men man må greie å gå videre.
Stadige omkamper tjener ingen.

Like konkurransevilkår
DIGITALT: På det digitale medlemsmøtet NLF kjørte
25. november deltok Tore Velten fra sitt kontor på
Elverum, hvor han var veldig tydelig på NLFs rolle i
denne vanskelige tiden.

Når vedtaket er fattet,
må diskusjonen avsluttes

Forbundslederen forteller at året også
har bydd på krevende runder om en sak
som vekker sterkt engasjement. Kabotasjen er for mange selve symbolet på
den skjeve konkurransesituasjonen mel-

Selv om det har vært et spesielt år, har
også søkelyset vært på flere av NLFs
kampsaker. For forbundslederen har
alltid kampen for like konkurransevilkår vært viktig. Han kan se tilbake på
et innholdsrikt år, med mange gode
resultater som drar i den retning.
– Mobilitetspakken som ble vedtatt i
EU i juli representerer et stort steg i
riktig retning. Alt peker mot at de useriøse aktørene nå går tøffere tider i
møte, sier Velten, som samtidig er

tydelig på at innskjerpinger i regelverk
og strengere sanksjoner fra myndighetene ikke er saliggjørende.
– Den viktigste innsatsen for å oppnå
gode forhold i næringen, er det den enkelte medlemsbedrift som gjør, sier Velten og fortsetter:
– Jeg snakker ofte om profesjonalisering. Det ordet kan kanskje høres litt
fremmed ut, men det handler ganske
enkelt om å opptre ordentlig og redelig.
Det handler om å ha godkjent utstyr,
om å arbeide med trafikksikkerhet og å
sørge for at de ansatte trives. Jeg føler
meg trygg på at dette er noe våre medlemsbedrifter arbeider for hver dag. Og
til syvende og sist er det dette som tar
oss nærmere NLFs visjon: Ansvarlig
transport.

Styrket ut av krisen

På slutten av et krevende og annerledes
år, ønsker forbundslederen å se fremover.
– Koronapandemien kommer ikke
til å vare for evig, og forhåpentlig vil vi
i løpet av neste år gå tilbake til normalen. Da håper jeg samfunnet rundt oss,
ikke minst politikere og andre maktmennesker, husker hvor viktig vår næring var da krisen traff. I så fall ligger
alt til rette for at NLF i enda større grad
blir hørt når beslutninger som berører
næringen tas. Og den muligheten vet
jeg at vår organisasjon har alle forutsetninger til å bruke på en god måte.
Men før det håper han alle tillitsvalgte og ansatte tar seg seg en velfortjent
juleferie.
– De resultatene vi har oppnådd har
ikke kommet av seg selv. Bak ligger
knallhardt arbeid med sene møtekvelder, besvaring av høringer, forhandlinger med samarbeidspartnere og en hel
rekke andre oppgaver som vi i hverdagen tar for gitt. Jeg håper derfor alle
ansatte og tillitsvalgte i juletiden senker
skuldrene, og nyter noen fridager
sammen med sine nærmeste. Det har de
sannelig fortjent!
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Innovasjonspris til
MercedesBenz
International Truck of the Year-juryen valgte
elektrisk da prisen for innovasjon ble delt ut
30. november.
De to bilene eActros og GenH2 fra Mercedes-Benz representerer ifølge juryen, en tydelig og langsiktig strategi mot en elektrisk
fremtid.
Prototypen til helelektriske eActros ble
presentert i 2018 og har siden vært gjennom
intens testing. Nå er lastebilen endelig klar
for serieproduksjon i 2021. Den nye versjonen vil være bedre enn prototypen på flere
områder, blant annet rekkevidde, som for
eActros vil ligge på over 200 km.
GenH2 er en brenselcelle-drevet konseptbil. Modellen skal neste år ut til testing hos
utvalgte kunder, og planlagt serieproduksjon

Transportkonferansen
er utsatt
NLF har i mange år startet transportåret
med en egen konferanse – siste årene på
Holmen Fjordhotell. Her har bransjefolk,
politikere og NLF-bedrifter satt hverandre
i stevne for å diskutere, lære og spre budskapet, til hverandre og til politikere, og
andre organisasjoner. I januar neste år
vil det ikke være mulig å arrangere en
slik konferanse og NLF har derfor vurdert
andre måter å arrangere denne på. Det er
nå besluttet at den beste løsningen er å
utsette den tradisjonelle konferansen
inntil vi igjen kan samles – og i stedet
arrangere digitale medlemsmøter. Det
første digitale medlemsmøtet blir onsdag
13. januar 2021. Mer informasjon i egen
invitasjon direkte i e-post til medlemsbedriftene.
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vil skje i andre del av dette tiåret. GenH2
skal ha en rekkevidde opp mot 1000 km og
vil dermed være svært godt egnet for langtransport. Begge bilene er viktige tilskudd for
å realisere visjonen til Mercedes-Benz om
CO2-nøytral transport med batteri og forbrenningsteknologi.
– Dette er en sterk bekreftelse på at vi er
på rett vei med vår strategi for CO2-nøytrale
teknologier, sa Martin Daum, styreleder i Daimler Truck AG, etter prisutdelingen.

Ny leder for tungbilsatsningen til If
– Min kunnskap og kompetanse fra tungbilbransjen bør passe godt i den nye jobben, så
jeg gleder meg til å starte og er samtidig ydmyk for oppgaven, sier Bogdan Lis til MotorBransjen.no.
Bogdan Lis kommer fra stillingen som
bruktbilsjef, eller Top Used Manager, i MAN
Truck & Bus Norge, der han har jobbet i nesten
fem år. Lis tiltrådde stilingen i oktober.
En egen avdeling for tunge kjøretøy
Vidar Brustad er leder av ettermarkedsseksjonen for motor i If, og forteller til YrkesBil at
forsikringsselskapet har foretatt en omorganisering med det formål å rendyrke en dedikert avdeling for tunge kjøretøy.
– Vi har sett over tid at vi ønsker å spisse

organisasjonen mot tunge kjøretøy. Vi har satset på tungbil tidligere også, men det blir tydeligere når vi får en egen leder for forretningsområdet med totalansvar både for
taksering og avtaler, sier Brustad.
Stor portefølje
If har i dag en stor portefølje med tunge kjøretøy i Norge, blant annet gjennom avtaler med
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
- En viktig jobb for den nye lederen blir å
ivareta avtaler med disse organisasjonene og
de store avtalene vi har med for eksempel
Norsk Scania, Bertel O. Steen og de andre store
innen tungbil og arbeidsmaskiner, i tillegg til å
lede de seks teknikerne, sier Vidar Brustad.

Tacho Online
– DITT KJØRE- OG HVILETIDSYSTEM
Tacho Online er din IT-løsning
for analyse og rapportering om
brudd på kjøre- og hviletid, og
arbeidstid. Vi samler inn og
lagrer dataene dine fra sjåførkortet og fartsskriveren for
å gi deg et oversiktlig og
brukervennlig verktøy, slik at
du er godt forberedt på neste
bedriftskontroll. Med Tacho
Online har du også en løsning
for å føre timelister basert på
informasjon fra skriveren. Hvis
du vil spare tid og unngå bøter,
er Tacho Online løsningen!

Tacho Online er i Norge KUN
tilgjengelig for NLF-medlemmer
NLF tilbyr sine medlemmer et verktøy for
nedlastning, oppfølging og håndtering av
kjøre- og hviletidsdata gjennom Tacho Online.

Kr 288,- pr. bil/år*
(kr. 144,- første år)
• Fritt antall sjåfører
• Fritt antall brukere
* Ved bruk av modem kommer det et tillegg
for kjøp av modem og dataoverførsel

Kontakt oss for informasjon:
Jone Klingsheim tlf: 468 58 140 – E-post: tachoonline@lastebil.no

En av våre
pilottester sier:
«Tacho Online systemet er
enkelt i bruk. Det at brukerne
får avvikene med en gang og
kan besvare disse er helt
genialt, de husker hva
som har skjedd.»
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Intervju: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Vegvesenets
tøffeste år
Store omstillinger innen organisasjonen, digitalisering
og Covid-19 har i 2020 gitt Statens vegvesen utfordringer
på løpende bånd. NLF tok en førjulsprat med vegdirektøren
Ingrid Dahl Hovland for å høre hvordan det første året i
direktørstolen har vært.
0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

Ved inngangen til 2020 lå det allerede an
Omstillingsprosesser er aldri lett i store
til å bli et hektisk år for Statens vegvesen organisasjoner, og på toppen av det hele
med to store omstillinger på planen. kom Covid-19 i mars.
Statens vegvesen overførte 1 388 ansatte
– Da koronakrisen slo til krevde det
til fylkeskommunene ved årsskiftet, som store omstillinger i arbeidshverdagen. Vi
følge av regionreformen og avviklingen av måtte styrke beredskapen for å holde
sams vegadministrasjon. De øvtrafikken på vegen, og ha god logisrige ansatte i etaten ble overtikk rundt de som skulle utført til ny divisjonsbasert
føre ulike oppgaver for å
organisasjon, og anivareta både beredskap
svaret for 43 000 kiog samfunnssikkerlometer med veg
het, sier Hovland.
ble tatt over av fyl– Til tross for
Til tross for korona har
keskommunene.
korona har vi klart
Dermed gikk
å levere og produvi klart å levere og produsere
sere godt. De anVegvesenet fra å
godt. De ansatte i Vegvesenet har
være en regionalisatte i Vegvesenet
gjort en formidabel innsats i
sert virksomhet til å
har gjort en formien vanskelig tid
bli divisjonalisert.
dabel innsats i en vanDet ble en ny og ganskelig tid.
ske annerledes hverdag
for mange ansatte.
Digitaleffekten
– Det pågår fortsatt en ganske stor
Som en del av reformen var digitaliendring. Neste store utflytting av medar- sering allerede godt i gang tidlig i 2020.
beidere pågår igjennom 2021, men orga- For Vegvesenet kunne ikke timingen vært
nisasjonen er i ferd med å sette seg. Vi har bedre, siden pandemien gjorde at trafikkflyttet virksomhet ut fra Oslo til Arendal, stasjonene måtte stenge helt eller delvis i
Bergen, Trondheim, Tromsø, Moss og lange perioder.
Drammen. Mange har fått en ny sjef, flyt– Det som nå er lagt på nettbaserte
tet på seg eller fått nye arbeidsoppgaver, løsninger gir en fin effekt i og med at det
det er mange som er berørt i etaten, fortel- nå er så mange smitteverntiltak. Flere av
ler vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland.
brukertjenestene våre har blitt digitalisert
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ET ÅR I DIREKTØRSTOLEN: Ingrid Dahl Hovland ble tilsatt som ny direktør i
1. november 2019. En stor omstilling i vegvesenet og koronakrisen har
av vegserviceanlegg i Bamble i juni i år. For Hovland er sikkerhet alltid
trafikksikkerhet. Foto: Jamieson Pothecary

med Autosys registrering, for eksempel
førstegangsregistrering av kjøretøy eller
kjøp og salg av brukte kjøretøy. Det å ha
digitale tjenester har lettet arbeidet i
koronasituasjonen betraktelig, forteller
Hovland fornøyd.
Digitalisering har også ført til mye
besparelse i tid for både Vegvesenet og
brukerne. Vegvesenets online chatbot alene, mottar over 2000 henvendelser hver
dag.
– Nettbaserte løsninger gir en formi-

TESTET VEGEN: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kjørte den
nye vegen i lastebil sammen med NLF-forbundsleder Tore
Velten på nye riksveg 3/25 april i år. Turen gjorde stor
innrykk på Hovland som har enorm respekt for
yrkessjåfører og sen jobben de gjør for samfunnet. Foto:
Guttorm Tysnes

ting som i større grad kan gjøres på kjøretøysiden. Et tett samarbeid med interesseorganisasjoner som NLF for eksempel, er
også utrolig viktig for å finne tiltak som gir
effekt, slår Hovland fast.
Med et fremtidsmål om ingen drepte i
trafikken, jobber Vegvesenet hardt for å
finne de rette tiltakene som treffer så mange som mulig. Hovland understreker at
vegstandard utgjør en god del, men mye av
ansvaret ligger fortsatt hos sjåføren.
– Vi vil aldri kunne få midtdeler på alle
riksveger i Norge. I framtiden ser vi at reduksjonen av ulykker vil komme gjennom
holdningsskapende arbeid og atferd på
vegen. Det er også et annet element som
spiller stadig større rolle for trafikksikkerheten, det er teknologien i selve kjøretøyet,
påpeker Hovland.
Moderne biler er allerede utstyrt med
avanserte sikkerhetssystemer og kjøretøyassistenter, som hjelper sjåføren til å unngå
ulykker. Hovland mener teknologi vil
spille en enda større rolle for trafikksikkerhet i fremtiden.
– Bilprodusentene og bilorganisasjonene
er veldig interessert i å bidra i arbeidet med
å forebygge trafikkulykker. Den siste
mobilitetspakken fra EU rettes i stor grad
mot bilprodusentene. Vi vet for eksempel
at utvikling av 5G-nettverk åpner for flere
muligheter, der bilene for eksempel vil
kunne «snakke» med hverandre og varsle
hvis en imøtekommende bil kommer over
i feil kjørefelt. Slike funksjoner kan potensielt redde mange liv.

Fremkommelighet i fokus
Statens vegvesen ved statsråd 11. oktober og tiltrådte formelt
gitt mange utfordringer for Hovland. Her på talerstolen under åpning
høyst prioritert, og slike moderne døgnhvileplasser bidrar til økt

dabel tidsreduksjon. Dette gir oss en
samfunnsøkonomisk gevinst på over seks
milliarder, som rett og slett betyr mer tid
for deg og meg, opplyser Hovland.
Likevel er det fortsatt mange oppgaver
som Vegvesenet må håndtere personlig.
Ringvirkningene av koronakrisen ser
man fortsatt.
– Vi jobber intenst for å ta igjen etterslep på førerprøver, for eksempel. Det er
ingen lett oppgave, spesielt med den pågående pandemien og mange smittevern-

FRA VENSTRE: Administrerende direktør Circle K Sverre
Rosén, administrerende direktør NLF Geir A. Mo,
vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland, og samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Jamieson Pothecary

tiltak, men vi jobber godt og effektivt for
å minske køen.

Sikkerhet som førsteprioritet

Året har vært preget av mange MC-ulykker, og en relativt høy andel ulykker der
tunge kjøretøy er involvert. Å få ned disse
tallene er noe Hovland setter øverst på
agendaen.
– Vi kommer til å jobbe med analyse av
tall, der vi ser på ulike trafikantgrupper og
kategoriserer ulykkene for å se om det er

Klimaendringer gir Vegvesenet stadig nye
utfordringer. Raskere temperatursvingninger, store nedbørsmengder og generelt mer
ekstremvær skaper mye uforutsigbarhet for
trafikantene. Hovland forteller at gode
varslingstjenester blir stadig viktigere.
– Vi jobber hardt for å sikre gode kjøreforhold til enhver tid, og holde vegene åpne
med god framkommelighet og forutsigbarhet for trafikantene. Vi ser at gode varslingsrutiner for krevende kjøreforhold øker
trafikksikkerheten, så det fokuserer vi på,
forteller Hovland.
– Enkelte vegstrekninger er høyt belastet av tungtrafikk. En tett dialog med
yrkessjåfører er viktig for tilbakemeldinger
og sanntidsinformasjon om kjøreforhold. Samtidig må vi proNLF-MAGASINET 2020 • NR 8
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Intervju: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

motere bruken av de varslingstjenestene
som finnes. Vi driver med mange vegprosjekter, og vi tilstreber å ha en tett og god
dialog for å kunne gjør det mer forutsigbart for transportnæringen.

Effektiv kontroll

I år har Vegvesenets kontrollører blitt mer
selektive til å plukke ut de riktige bilene til
kontroll, godt hjulpet av et økende antall
teknologiske hjelpemidler som effektiviserer utsilingsprosessen.
– Vi har økt treffsikkerheten på å luke ut
useriøse og trafikkfarlige kjøretøy betraktelig i år. Nå lykkes vi i enda større grad
med å ta de som driver useriøst eller ulovlig og ikke minst, få bort trafikkfarlige
kjøretøy fra vegen.
– Statens vegvesen jobber mye med
seriøsitet i bransjen, både innenfor transport og samarbeidspartnere. Et mer målrettet samarbeid med bransjen bidrar til
gode trafikale forhold. Det å sikre seriøsiteten i bransjen er viktig for oss. Det gjelder alt som ruller ute på vegen, inkludert
oss selv, forteller Hovland

Billigere vegutbygging

NLF inviterte vegdirektøren til å teste den
nye riksvegen 3 og 25 som lastebilsjåfør i
forbindelse med åpningen i april, sammen
med NLFs forbundsleder Tore Velten. Kjøreturen gjorde stort inntrykk på Hovland.
– Jeg fikk et godt innblikk i hvordan
yrkessjåfører har det. Selv om man sitter
høyt er det mange blindsoner og mye vekt
man skal håndtere, og det innebærer mye
ansvar. Det er et krevende yrke. Man skal
være godt trent, våken og oppmerksom for
å være en sikker sjåfør, slår Hovland fast.
Vegprosjektet ble gjennomført 1,4 milliarder kroner billigere enn planlagt.
Hovland utelukker ikke at erfaringene kan
betyr kostnadsbesparelser for fremtidige
vegprosjekter.
– Det gjelder å ha et godt samarbeid
med entreprenøren. Gode løsninger fra
industrien med incentiver for å ha opsjoner
til å ferdigstille lengre strekninger, er
veldig viktig.
I NTP har vi identifisert 50 milliarder
med mulige kostnadsreduksjoner, som i
stor grad går på forenkling og reduksjoner
for å få mest mulig veg for pengene, sier
Hovland.
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GOD STEMNING: Vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide på åpning av
Circle Ks nye vegserviceanlegg i Bamble i juni i år. Foto: Jamieson Pothecary

Fremtiden

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

– Vi må bli mer kostnadseffektive. Mer
veg for pengene, og mer tjenesteutbytte og
nytte for brukerne. Ved å gjennomføre
gode utbygginger og gode kontraktsstrategier på drift og vedlikehold av vegene,
leverer vi bedre på samfunnsoppdraget.

– Teknologien vil endre trafikkbildet
enormt på fem år. Trygge og forutsigbare
veger i Norge øker produktiviteten for
landet og gir miljøgevinst. Mye av bidraget
fra transportsektoren kommer gjennom
reduksjonen av CO2, sier Hovland.
For fremtiden er det elektrisitet som står
i fokus for Vegvesenet, men Hovland har
forståelse for at tungtransport sannsynligvis vil trenge andre løsninger for fossilfrie
biler.
– Vi forventer at det meste av lokal og
regional transport vil gå på elektrisitet.
Langtransport vil nok måtte velge andre
løsninger, som gass eller hydrogen. Staten
må tilrettelegge for en bærekraftig utvikling, med et CO2-fotavtrykk som gjør en
forskjell. Vi har fått det til for ferger, der
har vi elektrifisert gjennom flere år. Samarbeidet med industrien har også gått veldig bra. Vi ser frem til å finne gode løsninger også for tungtransport.

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

www.dekkmann.no

Statsbudsjettet:

Budsjettforlik
gir mer asfalt og
mindre bom, men
ellers ingen grunn
til jubel
Regjeringen og FrP kom i siste liten til enighet om en
budsjettavtale før Stortinget går i gang med behandlingen.
Mest oppmerksomhet fikk avgiftsreduksjonen på øl, vin og
snus. Men en nærmere kikk på avtalen gir også de avholdne
grunn til å glede seg:
0
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Forliket gir mer asfalt, og mindre bompenger. En etterlengtet kartlegging av
tilstanden på fylkesveiene eller fremskyndet oppstart på E16 Voss – Bergen må vi
dessverre se langt etter.

Økte bevilgninger til reasfaltering

Geir A. Mo, administrerende direktør i
NLF, peker på at deler av forliket som
ikke har fått like stor mediaoppmerksomhet representerer en aldri så liten julegave
til næringen.
– Avgiftslettelsen på øl, som fører til at
en halvliter vil koste en drøy krone mindre i butikken, vil neppe gi stor innvirkning på hverken NLF-medlemmenes
hverdag eller lommebok. Derimot er det
gledelig at budsjettavtalen også gir en økning i bevilgningene til reasfaltering av
både riks- og fylkesveger, sier han.
En budsjettøkning på 300 millioner vil
i praksis føre til at om lag 270 km ekstra
riksvei vil bli reasfaltert i løpet av 2021,
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ifølge et av vedleggene til budsjettavtalen. i tilknytning til produksjonen av dette. Vi
Også bevilgningene til reasfaltering av har derfor flere grunner til å sette pris på
fylkesveier øker med 200 millioner.
at dette ble løftet i budsjettforhandlingene.
– Godt veidekke er viktig dersom våre
medlemsbedrifter skal settes i stand til å Redusering av bompenger
utføre sine transporter trafikksikkert og I tillegg kom partiene til til enighet om å
effektivt. Slitte veier med dype
øke bevilgningene med 670 milspor og hull fører til økt slilioner for å redusere bomtasje på utstyret, og kan i
penger utenfor byområverste fall være en bidene.
dragende årsak til
– NLFs prinsipielle
alvorlige ulykker.
standpunkt er at veiDet er gledelig at
Direktøren peker
er skal fullfinansieres
budsjettavtalen også gir
videre på at dette vil
av det offentlige,
gi økt aktivitet for
en økning i bevilgningene til
uten bompenger.
transportnæringen,
Derfor er vi alltid
reasfaltering av både
som i likhet med alle
fornøyde med lettelser
riks- og fylkesveger
andre kjenner effekten
på dette området, selv
av koronapandemien på
om dette isolert sett ikke
bunnlinja.
representerer en voldsom
– Dette vil også føre til økt akendring, sier Mo, og minner om
tivitetsnivå blant de av våre medlemsbe- at det bare i løpet av fjoråret ble krevd inn
drifter som utfører transport av asfalt, eller 12,1 milliarder i bompenger.

ASFALT: En budsjettøkning på 300 millioner vil i
praksis føre til at om lag 270 km ekstra riksvei vil
bli reasfaltert i løpet av 2021. Illustrasjonsfoto:
Statens vegvesen, Knut Opeide.

– I utgangspunktet er dette uansett en
utgift vi viderefakturerer våre kunder, så
det vil ikke påvirke bunnlinja i transportbedriftene. Men for kundene våre
kan det føre til lavere transportutgifter.
Han advarer likevel mot uønskede konsekvenser.
– Når regjeringen nå fjerner bombelastning på enkelte sideveier kan det tenkes at kundene bruker dette som argument for å ikke dekke utgiftene med
bompenger. Da kan effekten bli at
tungtransporten blir presset til å benytte dårligere veier gjennom tettbygde
strøk for å unngå økte utgifter, bemerker
Mo.

Ingen midler til E16 Bergen – Voss
eller kartlegging av fylkesveiene

En hel rekke veiprosjekter får midler til
oppstart og planlegging, men de har ikke
funnet midler til E16 Bergen – Voss.
Dette er skuffende, mener direktøren.

– Både vi og en rekke andre veibrukere
har vært tydelige på at denne høyt trafikkerte og svært ulykkesbelastede strekningen må prioriteres. Jeg hadde klare
forventninger om at denne anledningen
til å fremskynde oppstarten ble benyttet.
Et stort antall organisasjoner, inkludert NLF, tok i budsjetthøringene til
orde for at det må utføres en kartlegging
av tilstanden på fylkesveiene. Heller ikke
dette finnes det spor av i forliket.
– Flere av fylkesveiene er i ferd med å
råtne på rot, og det minste vi må kunne
forvente er at myndighetene tar ansvar
for å finne ut av hva det faktisk vil koste
å ta igjen etterslepet. Uten en slik kartlegging frykter jeg at politikerne fortsetter å famle i blinde, uten mulighet til å
få på plass en treffsikker finansieringsordning, avslutter Mo, som ikke har gitt
opp håpet om at dette kommer på plass
når innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen foreligger.

FAKTA:
Selv om regjeringen og FrP har
kommet til enighet om budsjettet,
er det enda ikke behandlet på
Stortinget. Debattene og avstemningene i Stortingssalen vil først
gå av stabelen etter at dette
magasinet går i trykken. Hva som
kommer fram i komiteenes
innstillinger er heller ikke klart.
NLF vil komme tilbake med mer
informasjon på lastebil.no,
dersom interessante detaljer
dukker opp i den videre budsjettbehandlingen.
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Lovendring:

Økt bruk av hjullås på
useriøse aktører
Før jul vedtar Stortinget
endringer i vegtrafikkloven
og yrkestransportloven som
vil bidra til likere konkurransevilkår.
0
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Nå skal kontrolletatene gis større mulighet til fysisk å holde utenlandske lastebiler tilbake inntil bedriftene har betalt
bøter og gebyr. I ytterste konsekvens åpnes det for å ta beslag i bilene og selge
dem for å dekke utestående beløp.

Vanskeligere å slippe unna
bøter og gebyr

Endringene innebærer at et kjøretøy kan
holdes tilbake for å sikre betaling av bøter
og overtredelsesgebyrer der sanksjonen er
ilagt eieren eller den som disponerer kjøretøyet, typisk transportforetaket. I dag
kan kjøretøyet bare holdes tilbake for å
sikre betaling av sanksjoner ilagt føreren.
NLFs administrerende direktør Geir A.
Mo er godt fornøyd med lovendringene
som etter planen blir vedtatt av Stortinget
like etter at NLF-Magasinet går i trykken.
– NLF har i lang tid pekt på at det er
altfor enkelt for utenlandske transportbedrifter å unnlate å betale bøter og gebyr
de blir ilagt i Norge. Dagens mangelfulle
lovverk har i praksis ført til at lovbrudd
utført av utenlandske transportbedrifter i
mange tilfeller ikke får konsekvenser, selv
om de blir tatt på fersk gjerning, kommenterer Mo.

Saksordføreren: - Helt
nødvendig lovendring

Kirsti Leirtø (Ap) var saksordfører i
Transport- og kommunikasjonskomiteen,
og er glad for at lovendringen blir vedtatt
av Stortinget.
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HOLDES TILBAKE: Endringene innebærer at et kjøretøy kan holdes tilbake for å sikre betaling av bøter og overtredelsesgebyrer der sanksjonen er ilagt eieren eller den som disponerer kjøretøyet, typisk transportforetaket. Foto: Statens
vegvesen

FORNØYD: Kirsti Leirtø
(Ap) var saksordfører i
Transport- og kommunikasjonskomiteen, og er
glad for at lovendringen
blir vedtatt av Stortinget.

– Jeg er veldig fornøyd med at regjeringa endelig legger frem forslag til denne
helt nødvendige lovendringen som vi har
etterlyst lenge. Nå kan myndighetene i
langt større grad få hjemmel til å stanse
og tilbakeholde kjøretøyer som bryter
norsk lovverk, deriblant brudd på kabotasjereglene, sier hun til NLF-Magasinet.
Hun peker på at adgangen til å holde
tilbake kjøretøy kan være avgjørende for
å sikre betaling av ilagte sanksjoner, da
inndriving på tvers av landegrensene har
vist seg å være utfordrende. Videre mener
hun at utvidelsen av tilbakeholdsretten vil
gi en langt bedre preventiv effekt. I ytterste konsekvens åpnes det for beslaglegning og salg av bilene for å dekke utestående bøter og gebyr.
– De useriøse aktørene gis med dette

en tydelig beskjed om at norske myndigheter ikke kommer til å ta med silkehansker på de som bevisst bryter reglene og
lar være å gjøre opp for seg!
Ap-politikeren er også fornøyd med at
et flertall i komiteen, bestående av Ap,
Sp, Sv og FrP, i tillegg vil be regjeringen
utarbeide forslag til lovhjemmel som gjør
det mulig for norske myndigheter å tilbakeholde kjøretøyer som skylder bompenger.

Bra, men ikke godt nok

Selv om vedtakene er godt nytt for næringen, er Leirtrø tydelig på at det slettes
ikke er nok å endre lovverket. Dersom de
useriøse aktørene skal stanses, må de oppleve en faktisk risiko for å bli tatt. Hun
mener derfor det er avgjørende at utekontrollen også gis midler til å styrke sin aktivitet, og viser til at Ap satte av 50 millioner mer enn regjeringa til dette i sitt
alternative statsbudsjett.
– Bare slik kan vi få økt trafikksikkerheten på norske veier, og ta kampen mot
sosial dumping i transportsektoren på
alvor.
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Peppes On The Go
– nå på Circle K!
Vi er stolte og glade for å kunne dele denne nyheten! Nå kan du nyte en
Peppes On The Go på de fleste Circle K-stasjoner over hele landet! Og med
vår nye bestillingsløsning, Click & Collect, kan du bestille og betale maten
med mobilen. Plukk opp på den stasjonen du ønsker. Det blir tid spart for
deg og din bedrift.
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3PMSF-dekk:

Vi har alle et ansvar for trafikks
– Enkelte hevder de nye kravene til vinterdekk er «funnet
på» for å tilfredsstille dem som er redde etter mange ulykker
de siste årene. – Påstanden faller på sin egen urimelighet,
sier Dag Nordvik, fagsjef teknikk i NLF.
0
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Han forklarer: – Endringene kommer
som følge av et genuint ønske fra våre
medlemsbedrifter, dekkprodusentene,
dekkimportørene, The Scandinavian Tire
& Rim Organization (STRO), samt
svenske, tyske og norske myndigheter.
Alle jobber mot samme mål: Å bedre trafikksikkerheten.
At myndighetenes innføring av
3PMSF-dekk (alpesymbolet) for styre- og
drivhjul har vært mye diskutert, er ingen
hemmelighet. Like opplagt er det at mens
noen sjåfører opplever to vinterdager, kjører andre på vinterføre 6-7 måneder i året.
– Høyt engasjement er positivt, og har
definitivt bidratt til dagens krav, mener
Dag Nordvik.

– Andre, vel så viktige, faktorer, er riktig vinterveivedlikehold, topografi, skiftende værforhold, korrekt lasting, riktig
bilutstyr, og ikke minst sjåførens erfaring
og kompetanse om vinterkjøring. Uansett
hvordan man ønsker å se på dette, er det
til syvende og sist sjåførens ansvar å følge
vegtrafikkloven paragraf 3, sier han.
Når Norges Lastebileier-Forbund
(NLF) vurderer og gir innspill til hvilke
krav som skal stilles til vinterdekk, brukes
organisasjonens brede kompetanse, det vil
si lastebileiere med bred og lang erfaring.
Alle innspill fra lokallag, fylkesstyrer og
regioner blir forelagt NLFs forbundsstyre, som, på bakgrunn av dette, vedtar
NLFs standpunkter til høringssvar.

Dekk er kun én del av løsningen

Dekk skal tilfredsstille ulike
egenskaper

NLF har alltid vært tydelig på at dekk
bare er én del av løsningen.

Lovkravene til dekk er nedfelt i FNs di-

THREE-PEAK MOUNTAIN SNOWFLAKE: Dekk som er merket med Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF), såkalt
alpesymbol, har vinteregenskaper som er testet og sertifisert. M+S-merkingen er ikke underlagt en definert testprosedyre. Foto: Stein Inge Stølen
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rektiver om dekk (UN ECE) som EU har
adoptert, og omfattes av regulativ ECE
54.00 og ECE 117.02 for blant annet vinteregenskaper. Kravene er ikke kvantifiserbare, og mange faktorer spiller inn
under utviklingen av dekk.
– Sluttresultatet blir summen av en rekke kompromisser, styrt av brukernes ønsker til økonomi og egenskaper under
ulike føreforhold. Disse egenskapene varierer fra evne til bremsing på våt vei, til
kjøring på is med overflatevann, forteller
Nordvik.
M+S-dekk tar utgangspunkt i dekkprodusentens «normaldekk», som i realiteten kan være et vanlig sommerdekk. Da
kravene til M+S kom, fikk kjente dekkmodeller M+S-stempelet i siden fordi de
allerede hadde bra «Mud and
Snow»-egenskaper. Disse er definert til å
ha bedre egenskaper på gjørme og snøslaps enn produsentens eget normaldekk.
Dette er et kriterium som ikke har noen

ikkerhet – uansett dekkregler
Dekk med dårlig veigrep

ULYKKE: Du kan bli «lurt» til å holde høyere
fart enn forsvarlig med gode styre- og drivdekk
på bilen. Har hengeren dårlige dekk, kan det
ende katastrofalt. Foto: Tore Bendiksen

definitive måltall, men skal, ifølge ECE
54.00/117.02, være bedre. I Norge er dette et dekk som kan fungere godt ved kjøring på sleipe underlag og snøslaps.

Dekk med alpesymbol
har bestemte krav

Kravene er mer konkrete for 3PMSF, alpesymbolet. Her bruker man et referansedekk fra Michelin i dimensjon
245/70R19,5 og 315/70R22,5, som er
definert som F 2870 og -71 i ASTM
(American Society for Testing and Materials).
ECE 117.02 definerer kravene, og innebærer at dekket skal gi 25 prosent bedre
akselerasjon på et klart definert snødekke.
Testen, ASTM F1805-06, foretas på en
helt bestemt type snødekke – og temperatur på mellom minus 4 og minus 15
grader.
– Her kommer «problemet» inn. For
hvor ofte kjører vi på samme føre i Norge?

Testen omhandler ikke bremsing eller
sideveis stabilitet, men antakelig ivaretar
de profesjonelle dekkprodusentene også
dette i utviklingen av 3PMSF-dekk, sier
Nordvik.
Dekkprodusentene må få dekkene sine
typegodkjente i henhold til ECE 54.00,
før de kan e-merke dem. Godkjenningen
omfatter alt om dekket, men ikke oppbyggingen av dekkbanen og mønsteret.
Her er det mer fritt for den enkelte dekkprodusent, med unntak av miljøkravene,
som kom høsten 2018, om støynivå, våtgrepsegenskaper og rullemotstand. De
må selv utvikle egenskaper som ikke krever sertifisering, og som tilfredsstiller
kravene til 3PMSF.
– De store, seriøse dekkprodusentene
har løst dette profesjonelt, og har i dag
dekk som overgår kravene med meget god
margin. Spørsmålet er heller hvordan såkalte billigdekk oppnår disse egenskapene, spør fagsjefen retorisk.

Dag Nordvik mener utekontrollen til
Statens vegvesen har en utakknemlig
oppgave ved kontroll av vinterdekk. De
sjekker mønsterdybden og at dekket er
riktig merket. Korrekt merking for symmetriske dekk er på begge sider av dekket,
mens for asymmetriske dekk, som har
definert rulledekning, er det kun krav om
merking på yttersiden. I tillegg til dette
blir det gjort en totalvurdering opp mot
egnethet for videre transport basert på
erfaringer, vær, forventede føreforhold
med mer. I dag er det ikke andre målbare
standarder for vinterdekk enn dem som
er i forskrift om bruk av kjøretøy.
– Vi skulle gjerne sett dette annerledes,
men det norske markedet er dessverre for
lite til dette har vært mulig å få til, sier
han.
Det er derimot et forhold utekontrollen
ikke har mulighet til å sjekke, og det er
hvilken gummikvalitet dekket har.
– Ved første øyekast kan dekket se ut
som et sommerdekk, men i praksis ha
gode vinteregenskaper. Eller motsatt.
Dekk har alt fra ren naturgummi til mer
og mer innblanding av plast,
fortsetter Nordvik.

FAKTA:

Hva betyr merkingen?
M+S (Mud and Snow):
Dekk med dette merket
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,
såkalt alpesymbol): Dekk med dette
merket 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.
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3PMSF-dekk:
Som kjent blir plast hardere og hardere
ettersom temperaturen blir lavere, med
den følge at dekkets veigrep svekkes. Profesjonelle dekkprodusentene har sin styrke på dette området, med vitenskapelig
kunnskap om gummikvaliteter og unike
mønstre. Utfordringen dreier seg om hvor
mange kilometre man kan få ut av dekket; jo mer plast, jo flere kilometre.

Dekk med unntak

Et moment man skal være oppmerksom
på, er brytningstidspunktene for innføring av ulike dekkrav. M+S-vinterdekk
kom som et krav i 2015, og mange dekkleverandører hadde allerede dekk som
klarte «M+S-kravet», men dekkene hadde først merkingen etter 2015.
– Har du mange like dekk i denne overgangen, kan det hende at du har overliggere som mangler merkingen til tross for
at de ser helt like ut. Det samme skjer nå

URIMELIG: Påstanden om at de nye kravene til vinterdekk
er «funnet på» for å tilfredsstille dem som er redde etter
mange ulykker de siste årene faller på sin egen
urimelighet, sier Dag Nordvik, fagsjef teknikk i NLF. Foto:
Jamieson Pothecary

i innføringen av 3PMSF-dekkene, opplyser Nordvik.
NLF har også fremmet, og fått gjen-

nomslag for, at M+S-merkede dekk med
pigg på styrende og drivende akslinger,
produserte i perioden uke 40 2017 til uke
40 2019, er godkjente i en overgangsperiode på ett år.
I høringssvaret foreslo NLF også å
beholde kravet i den opprinnelige forskriften om at dekkene skal være «særlig
fremstilt for vinterkjøring», nettopp av
de grunner som har vært en del av debatten den siste tiden.
Fagsjefen runder av med en oppfordring:
– Når du kjører et vogntog med skikkelig gode styre- og drivdekk på bilen,
kan du bli lurt til å holde høyere fart enn
forsvarlig. Dette er farlig fordi du har lite
føling med hvordan tilhengeren oppfører
seg. Har hengeren dårlige dekk, kan det
ende katastrofalt. Vi har alle ansvar
for trafikksikkerheten – uansett dekkregler!

Nordiske vogntog har en «hemmelig» fordel
Korrekt vektfordeling
i vogntoget ved vinterkjøring, med maksimalt
trykk på drivende aksel,
er viktig.
Lovkravet er at maksimal vektoverføring fra løpeaksel til drivaksel er 30
prosent av drivaksellasten, det vil si at
akseltrykket på drivakselen kan økes
til 15 tonn. Norske vogntog er ofte
programmert til høyere enn dette, noe
vi skal være glade for med tanke på
fremdrift. Tilsvarende er ikke tillatt
for en rekke treakslede biler av utenlandsk opprinnelse.
I mange år har det vært sterk kritikk
mot bruk av toakslede trekkvogner på
vinterføre, med god grunn. Disse har
ikke den muligheten som en treakslet
bil har med vektoverføring, kun om
semitraileren har løft på første aksel.
Noe som riktignok gir noe mer trykk
på drivakselen, men på langt nær det
treakslede biler kan ha, da de i tillegg
får vekten fra løpeakselen. I tillegg
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UTEKONTROLLEN: til Statens vegvesen har en utakknemlig oppgave ved kontroll av vinterdekk. De sjekker
mønsterdybde og merking, mens andre målbare standarder for vinterdekk finnes ikke. I tillegg vurderer de
egnethet for videre transport basert på erfaringer, vær og forventede føreforhold. Gummikvaliteten har de ikke
mulighet til å kontrollere. Foto: Stein Inge Stølen

kan norske transportører ha opptil 50
tonn totalvekt, mens de med toakslede
trekkere kun kan ha 40 tonn.
Problemstillingen med toakslede
trekkvogner omfatter flere andre faktorer, men den er så viktig at svenske
myndigheter nå vurderer å innføre

restriksjoner i bruk av toakslede
trekkvogner på vinterføre. NLF er i
dialog med svenske VTI (Statens
väg- och transportforskningsinstitut),
som nå utreder denne problemstillingen på oppdrag fra det svenske Trafikvärket.

Hvorfor skal du
finansiere din bil i
Nordea Finans?
Geir A. Mo sier følgende:
«NLF er avhengig av hovedsamarbeidspartnerne, de står for
en stor del 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

Endringer i bilansvarsloven fra 1. januar:

Slik påvirker forandringene i bil
Fra første januar kommer
det nye endringer i bilansvarsloven. NLF tok en
prat med forsikringsselskapet If for å få klarhet
i lovendringene.
0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

– Det er først og fremst to store endringer
i bilansvarsloven: Den ene er at bilansvaret som er objektivt, nå vil gjelde for
alle kjøretøy som kan ferdes langs vei.
Den andre er at grensen for erstatning
over tingskade økes fra 10 millioner kroner til 100 millioner kroner, forteller
Sindre Svenheim, serviceansvarlig for
NLF-avtalen i If.

Utvider avgrensninger

Frem til nå har det vært slik at uregistrerte kjøretøyer som gravemaskiner,
traktorer, hjullastere og andre arbeidsmaskiner som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven, bare har kommet inn under bilansvarsloven dersom
skaden er gjort på gate, vei eller annet
sted der allmenheten kan ferdes. Fra
1. januar vil slike skader falle inn under
loven uavhengig av hvor skaden har
skjedd.
– Denne endringen kommer som følge
av en dom i EU-domstolen hvor en traktor rygget inn i en låve og veltet en stige
som en person stod på. Spørsmålet om
skaden falt inn under loven var tvilsomt
grunnet ulike språkversjoner av direktivet. Den norske loven har hatt et relativt bredt nedslagsfelt sammenlignet
med andre land i Europa, men avgrensningen «utenfor gate, veg, eller annet
sted der allmenheten kan ferdes» var
ikke forenelig med forståelsen av motorvognforsikringsdirektivet i EU dommen,
forklarer Svenheim.
If har sørget for at alle medlemmer
som er forsikret i If, er dekket av de nye
reglene fra 1. januar 2021. Det betyr at
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arbeidsmaskiner, som før ikke har hatt
egen ansvarsforsikring, nå vil ha eller få
dette fra første hovedforfall på sine forsikringer. If vil uavhengig av hovedforfall dekke dette fra 1. januar 2021. Lagrede uregistrerte lastebiler, person- og
varebiler vil bli dekket av ny poolordning
via Trafikkforsikringsforeningen.

Øker til 100 millioner

Da bilansvarsloven ble vedtatt i 1961 var
erstatningen avgrenset til 100 000 kroner. Siden dette har ansvarsgrensen blitt
oppjustert tre ganger tidligere. I 1975 ble
summen oppjustert til 150 000 kroner, i
1985 til én million kroner, og den tredje
oppjusteringen til 10 millioner ble foretatt 2007. Nå øker denne altså til 100
millioner kroner
– Oppjusteringen i 2007 var som følge
av EØS-rettslige krav om forsikringsdekning på minst én million euro ved
tingskader. Når denne nå økes ytterlige-

IF: Sindre Svenheim, serviceansvarlig for NLF-avtalen i
If. Foto: Jamieson Pothecary

re er det i hovedsak som følge av
endringer i skadebildet de siste årene,
samt rettstilstanden i de andre nordiske
landene, sier Svenheim.
I Danmark er avgrensingen i loven satt
til 25 000 000 DKK, i Finland er grensen på 5 000 000 euro, og i Sverige er

ansvarsloven NLF-medlemmene

ØKT ANSVAR: Bilbrannen i garasjeanlegget på Stavanger lufthavn på Sola er en av de største brannene i Norge etter
krigen. Forsikringsselskapet til bilen som begynte å brenne hadde bilansvar oppad begrenset til 10 millioner i
erstatning. Med de nye reglene ville selskapet trolig måttet erstatte 100 millioner kroner av skaden. Foto: If

AUTOMATISK DEKNING: Sindre Svenheim i If forklarer til
NFL at alle medlemmer som er forsikret i If, er dekket av
de nye reglene fra 1. januar 2021. Arbeidsmaskiner, som
før ikke har hatt egen ansvarsforsikring, nå vil ha eller få
dette fra første hovedforfall på sine forsikringer. If vil
uavhengig av hovedforfall dekke dette fra 1. januar
2021. Foto: Jamieson Pothecary

grensen på 300 000 000 SEK. Nå legger
altså den norske loven seg i det øvre sjiktet blant de nordiske landene.
Sist gang det ble foretatt en prinsipiell
vurdering av hvor høy ansvarsgrensen
skulle være var i 1984 da summen økte
til én million. Da var et av hovedargumentene for avgrensningen forsikringstekniske hensyn og hensynet til å holde
forsikringspremiene nede. Når man nå
øker grensen har regjeringen sett til Sverige som har hatt en høy ansvarsgrense
lenge uten at det har hatt noen stor innvirkning på forsikringspremiene. Et endret skadebilde de siste årene og hensynet til hvor omfattende en ansvarsskade

kan være har hatt stor betydning for at
grensa nå økes.
– Justisdepartementet nevnte i sitt høringsnotat spesifikt tungtransport som
potensiell årsak til store skader, og hensynet til kostbar infrastruktur som broer
og tuneller forteller Svenheim. I perioden 2013-2017 var det fire tunellbranner
som oversteg 10 millioners grensa og
hvor staten ikke fikk full erstatning for
skadene. Disse skadene var i spennet fra
15-60 millioner kroner, sier Svenheim.

Bilbrannen på Sola

– Beløpet på 100 millioner kroner gjør
at de aller fleste skader vil være fullt dekket av forsikringen, og så har man et
sikkerhetsnett ovenfor forsikringsselskapene for de virkelig ekstraordinære hendelsene. Ferskt i minnet vil nok de fleste
huske bilbrannen i garasjeanlegget på
Sola Lufthavn. Totalomfanget på skaden
er estimert å være omtrent en halv milliard kroner. Forsikringsselskapet til
bilen som begynte å brenne «slapp unna»
med bare 10 millioner kroner i erstatning. Med de nye reglene ville de måttet
erstatte 100 millioner av skaden, sier
Svenheim
– Hva vil denne økningen bety for våre
medlemmers forsikringspremie?

– If har gjennom NLF-avtalen hatt
utvidet erstatningsansvaret ovenfor
NLF-medlemmene fra 10 millioner til
20 millioner nettopp for å beskytte
medlemmene dersom en virkelig stor
skade skulle skje. Vi har derfor god erfaring med å erstatte skader utover lovens øverste grense, og vet erfaringsmessig at det er få skader som overstiger
20 millioner kroner. Likevel vet vi at
slike skader kan skje fra tid til annen,
og det er derfor noe vi må ta høyde for
når vi beregner pris. Den økte summen
kommer likevel ikke til å ha noen stor
betydning for forsikringspremien på
kort sikt, sier Svenheim.
– I NLF-sammenheng så må vi nok
tilbake til 2013 for å finne en skade
som virkelig sprengte erstatningsgrensa. Et NLF-medlems lastebil lastet
med 15 tonn flytende slurrysprengstoff
tok fyr på Helgeland og eksploderte.
Totalkostnaden på denne skaden kom
på over 60 millioner kroner hvor If
dekket 10 millioner på bilansvaret,
samt ytterligere 10 millioner på det
utvidede ansvaret vi har for alle NLFmedlemmer. Vi må ta høyde for at
slike skader kan skje men det kommer
ikke til å være noen stor kostnadsdriver
for oss, sier han.
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Praksiskandidatordningen:

Ved Rennesøy Trafikk er
det populært å ta fagbrev
som praksiskandidat

Kirsten Frafjord

Kravet til dokumentasjon av kunnskap blir stadig høyere.
Ønsker du å bevise den kompetansen du har opparbeidet deg
i yrket, kan du gjøre som sjåførene ved Rennesøy Trafikk og
ta fagbrev som praksiskandidat.
0

CARL W. KORSNES

Mange har gjennom at aktivt yrkesliv
opparbeidet seg kompetanse uten nødvendigvis å ha gått på skole. Denne erfaringen er gull verdt, og har en minst
like høy verdi som den kunnskapen en
får på skolen. Praksiskandidatordningen
åpner opp muligheten for å ta fagbrev for
de som har fem år allsidig yrkespraksis
innenfor faget.
NLF-Magasinet har tatt turen til
Rennesøy Trafikk i Rogaland, der flere
av sjåførene har tatt fagbrev som praksiskandidat. Det er tydelig at ordningen
faller i smak, både blant sjåfører og ledelse.
- Vi setter pris på at sjåførene våre vil

øke kompetansen, sier leder i Rennesøy
Trafikk, Egil Torgersen.
Han synes det er bra at tilbudet om å
ta fagbrev som praksiskandidat er kommet, for det er med på å heve nivået på
yrkessjåfører.
- I Rennesøy Trafikk motiverer vi sjåførene våre til å ta fagbrev. De legger ned
en egeninnsats for å få det til, og det viser at de har lyst til å bli i yrket og i bransjen, påpeker Torgersen.
Han forteller at det hos dem er det
rundt ti sjåfører som har tatt fagbrev
gjennom praksiskandidatordningen, og
at han ikke har fått annet enn positive
tilbakemeldinger fra de som har deltatt.

Egil Torgersen

Alle foto: www.hjelm.no
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Om praksiskandidatordningen:

Jobbet i faget mer enn
5 år og ønsker fagbrev? Da
er du en praksiskandidat!
En fagprøve for Yrkessjåfør, tunge kjøretøy består av to deler.
Teoretisk prøve

Først må en avlegge en teoretisk prøve. Dette er en privatisteksamen som avholdes to ganger i året. Én om høsten og én om våren. For å kunne avlegge prøven
om høsten, må du melde deg opp i tidsrommet 1/9 til 15/9 med eksamen i slutten
av november eller tidlig desember. Ønsker du å avlegge eksamen om våren, må
du melde deg opp i tidsrommet 15/1 til 1/2. Disse tidsrommene er låst. Det
nytter ikke å melde seg opp før eller etter disse datoene. Det er de enkelte fylker
som arrangerer disse eksamenene og du melder deg opp i det fylket du bor.

Praktisk prøve

Når den teoretiske prøven er bestått, melder du deg opp til en praktisk prøve.
Du melder deg opp til den praktiske prøven i ditt fylke. På denne delen er det
en prøvenemd som er sensor for prøven. Vanligvis består den praktiske prøven
av en planleggingsdel og en praktisk del. Den praktiske delen av prøven gjennomføres med en dag eller to på din arbeidsplass med de oppdragene du normalt utfører.

Mulighet for tilrettelagt teoriprøve

Har du lese- og skrivevansker har du krav på en tilrettelagt teoriprøve etter
Forskrift til Opplæringsloven § 3-32. Når denne dokumentasjonen skal være
fylket i hende kan variere fra fylke til fylke. Har en ikke en slik dokumentasjon
kan en kontakte kommunens PPT-tjeneste og be om en utredning og dokumentasjon der PPT spesifikt anbefaler innholdet i den særskilte tilretteleggingen (viktig at PPT anbefaler endret eksamensform) for fagbrevet.

NLF tilbyr eksamensforberedende kurs

Før eksamen gjennomfører NLF eksamensforberedende kurs. Vårt første kurs
blir til våren. På dette kurset får du informasjon om læreplanenes innhold og
hva som forventes av kunnskaper på eksamen. Vi gir deg noen nyttige tips som
kan hjelpe med å besvare oppgaven og ikke minst hvordan en skal organisere
all kunnskapen ned på et stykke papir. De som deltar får muligheten til å
sende inn en besvarelse som vi vil gi en tilbakemelding på. Antall kurs som
avholdes tilpasses antall deltagere da det vil være maks 15 stykker pr. leksjon.
Informasjon om dette vil du finne på lastebil.no.

Meld deg opp i ditt fylke

Ved å gå inn på ditt fylkes nettside og skrive inn «praksiskandidat» i nettsidens
søkefelt, vil en finne informasjon om oppmelding til både teori- og praksisprøve.
Fagkoden for Yrkessjåførfaget er YRK3102,
og eksamensdato er 04.06.2021
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Praksiskandidatordningen:

Sjåførenes erfaringer:
Kolbjørn Olafsen
For Kolbjørn Olafsen var avgjørelsen om
å ta fagbrev som praksiskandidat et resultat av en internkonkurranse i familien.
- Jeg har ett fagbrev fra før, i et annet
yrke. Da det ble klart at sønnen min skulle ta to fagbrev, ble det en intern konkurranse hjemme. Da var jeg strengt nødt til
å ta et andre fagbrev selv. Dessuten ønsket
jeg å ha fagbrev i det jeg jobber med, sier
Olafsen.
Han forteller at ledelsen i Rennesøy
Trafikk var flinke til å legge til rette for
at han skulle kunne ta fagbrevet.
- Det var overhodet ikke noe problem
å få fri, hverken til den teoretiske prøven
på dagtid eller til den praktiske prøven
som tok lenger tid. Vi fikk til og med fri
med lønn, forteller Olafsen.
- Vil du anbefale andre sjåfører å melde seg
opp til praksiskandidatordningen?
Olafsen er ikke i tvil:
- Ja, jeg vil anbefale alle som ikke har
fagbrev å ta det. Da har du et papir som
viser at du har tatt en utdannelse, noe som
blir stadig viktigere i arbeidslivet.
Han peker også på at det lønner seg for
bedriften, som da kan vise til dokumentert kompetanse overfor kunder.
- Det betyr selvsagt ikke at du ikke er
flink hvis du ikke har fagbrev, men ofte
krever bedrifter at du har papir på kompetansen din. Med fagbrev har du dette
papiret, konstaterer Olafsen og legger til:
- Å ta fagbrevet som praksiskandidat er
heller ikke så veldig vanskelig for de som
ikke var særlig skoleflinke en gang i tiden.

Kirsten Frafjord
Å gå foran med et godt eksempel var avgjørende for at Kirsten Frafjord bestemte
seg for å ta fagbrev som praksiskandidat.
Hun ville vise datteren at utdanning er
viktig.
- Jeg valgte selv å hoppe av videregående fordi jeg ble lei skolegang. Hvis datteren min, som er åtte år gammel, skulle gå
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Tomasz Rygorowicz

lei skolen, har jeg nå et argument om at
utdanning er viktig, sier Frafjord og forteller at hun nå har tatt studiekompetanse i tillegg.
Hun mener var på tide å ta fagbrevet,
ettersom hun hadde hatt en del års praksis.
- Dessuten er det fint å ha noe på veggen, som beviser hva jeg kan, legger Frafjord til.
- Fra og med våren skal NLF tilby et eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. Benyttet du deg av noe forberedende
kurs?
- Ja, jeg gikk på kurs hos Transportkompetanse. Det var godt å lære seg hvordan å lese oppgavene, for de er ikke alltid
like lett å tolke. I tillegg lærte vi hvordan
å sette opp oppgaven, sier Frafjord.
Basert på egne erfaringer råder hun alle
sjåfører å ta fagbrev dersom de ikke har
det. For det første er det ikke så vanskelig
som mange tror, forklarer Frafjord, og
dessuten er det med på å heve kompetansen i yrket.

Kolbjørn Olafsen

Tomasz Rygorowicz
Tomasz Rygorowicz bestemte seg for å ta
fagbrevet som praksiskandidat så fort han
fikk høre at det var en mulighet.
- Bransjen trenger stolte og utdannede
sjåfører, sier han.

Kirsten Frafjord

Rygorowicz understreker at når man har
papir på kompetansen, stiller man mye
sterkere i arbeidslivet. Han har anbefalt
mange av sine venner å ta fagbrev som
praksiskandidat, og flere har allerede begynt.
- Min beste venn er halvveis i løpet og
har kun den praktiske prøven igjen. Mens
to andre kamerater skal melde seg opp til
vinteren, forteller Rygorowicz.
Han forteller at særlig når man er fra
utlandet kan det lønne seg å ta fagbrev, slik
at det blir lettere å få jobb.
- Jeg har vært på mange jobbintervjuer,
og alltid var spørsmålet «Har du fagbrev?».
Når du har tatt fagbrevet sier det noe som
deg, for du har bevist at du har teorien i
hodet og noen har sjekket at du kan kjøre,
avslutter Rygorowicz.

André Lyse Svardal
Selv om Rygorowicz ikke har norsk
som morsmål, synes han ikke prøvene var
særlig utfordrende.
- Det var ikke så vanskelig å ta fagbrev.
Jeg har bodd i Norge i ni og et halvt år og
lært meg godt norsk. Så lenge man snakker, skriver og forstår norsk, bør det gå
fint, konstaterer han.

André Lyse Svardal
Etter han ble informert om at man kun
trengte lastebillappen for å melde seg opp
til å ta fagbrev, bestemte André Lyse Svardal å slå til.
- Det var strengere før i tiden. Da måtte
man ha hengerlappen og så videre, forteller
Svardal og legger til:

- Jeg synes jo det var spennende å se om
jeg klarte å få det til.
Selv om arbeidsgiver var flink til å legge
til rette for at han skulle kunne ta fagbrev
som praksiskandidat, understreker Svardal
at det først og fremst står på egen innsats.
- Man gjør det aller meste selv. Man
deltar på kurs i helger, og melder seg opp
til eksamen, forteller Svardal, som også
benyttet seg av det eksamensforberedende
kurset hos Transportkompetanse.
- Det var vel snakk om to søndager. Jeg
merket at det var lenge siden jeg hadde
vært på skolebenken, for å si det sånn, ler
Svardal.
Han legger til at det var Yrkestrafikkforbundet (YTF) som betalte eksamen og
kurs for ham, ettersom de som er organisert får disse utgiftene dekket.
- Vil du anbefale andre sjåfører å ta fagbrev
som praksiskandidat?
- Ja, det anbefaler jeg på det sterkeste.
Med fagbrev får man en slags sikkerhet,
for eksempel hvis arbeidsgiver skal si opp
folk. Etter å ha tatt fagbrev, føler jeg meg
litt tryggere i arbeidsmarkedet fordi jeg har
en kompetanse å vise til, sier Svardal og
avslutter:
- Man bør absolutt få flere og flere til å
ta fagbrevet.
NLF-MAGASINET 2020 • NR 8
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Administrerende direktør i Volvo Trucks Norge, Karstein Ahlin:

– Alle må ta sin
del av ansvaret
Volvo Trucks satser hardt på det grønne skiftet, og nylig
annonserte de et komplett utvalg av elektriske lastebiler i
Europa fra 2021. For å lykkes må alle tenke miljø, helt til
ytterste ledd, sier Volvo Trucks Norge.
0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

– Produksjonen av Volvo FL Electric og annet. De elektriske modellene vi komVolvo FE Electric startet i 2019 med mer med vil være svært kurant for mange
elektriske lastebiler beregnet for bydistri- som driver ikke bare med lokal- men også
busjon og renovasjon, primært i Europa. regional leveranse, sier Ahlin.
De tyngre elektriske lastebilene som
Dette betyr at fra 2021 leverer Volvo
kommer dekker de fleste segment innen- Trucks et komplett utvalg av batterielekfor lokal og regional kjøring. Vi
triske lastebiler til Europa for disforventer mye interesse rundt
tribusjon, renovasjon, regiodisse, forteller Karstein
nal
transport
og
Ahlin, administrerenanleggsarbeid.
de direktør i Volvo
Trucks Norge.
Alle må bidra
Man er helt nødt til å
Volvo Trucks
Ved å øke utvalget
få på plass kommersiell bærekjører nå tester av
av elektriske lastekraft som må strekkes ut til det
de tyngre elektrisbiler, baner Volvo
ke Volvo FH-,
Trucks veien for
ytterste ledd, som bevisstVolvo FM- og
både
transporgjøring av transportkjøpers
Volvo FMX-lastetører og transportansvar, noe NLF har
bilene. Salget starter
kjøperere om å nå
jobbet mye med.
i 2021 med volumproambisiøse bærekraftsduksjon fra 2022. Ahlin
mål. Ahlin forteller at
forteller at størrelsen og rekVolvo Trucks er glad for de
kevidden gjør at bruksområdet for
målene som er satt for nullutslipp.
bilene blir så mye mer enn kun en «siste
– Vi synes det er veldig bra at Oslo har
mil»-løsning.
satt seg mål om et fossilfritt sentrum
– DB Schenker, for eksempel, leverer innen 2030. Men vi håper at politikerne
allerede lokalt i storbyer med cargosykler fortsetter med å bidra med økonomisk
og andre enkle elektriske løsninger. Våre støtte til valg av alternative drivlinjer for
nye biler har en vogntogvekt på opptil 44 å få fart på overgangen, forteller Ahlin.
tonn, og rekkevidden er opptil 300 km
I motsetning til personbil i Norge,
avhengig av batterikonfigurasjonen, type betaler ikke bedrifter avgift på en lastebil,
last og kjøreforhold. Dette er noe helt og merverdiavgift blir refundert. Ahlin
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STØTTEAPPARAT: Fossilfrie drivlinjer er et stort satsningsområde for Volvo Trucks, og vil dedikere ressurser som
jobber kun med elektriske og alternative drivlinjer for en
smidig overgang for kundene. Foto: Jamieson Pothecary

understreker at uten den økonomiske gulroten kreves det innsats fra alle ledd for å
få flere transportører over på elektrisk
drift.
– Man er helt nødt til å få på plass
kommersiell bærekraft som må strekkes

MODIG: Karstein Ahlin, administrerende direktør
i Volvo Trucks Norge, mener transportørene er
nødt til å våge, og ta sjansen ved å velge
fossilfri drivlinje. Samtidig har transportkjøperer et ansvar om å velge grønn frakt der man
kan. Foto: Jamieson Pothecary

ut til det ytterste ledd, som bevisstgjøring
av transportkjøpers ansvar, noe NLF har
jobbet mye med. Alle har en oppdragsgiver. Hvis oppdragsgiveren ikke krever
bærekraftig transport, er det ingen som
følger etter. Alle må ta sin del av ansvaret,
påpeker Ahlin.
– Hvis man laster en bil som koster 50
prosent mer fordi den er grønn, så øker
ikke transportkostnadene med 50 prosent. Bilens innkjøpspris er bare en liten
del av den totale kostnaden. Vi må få opp

den
bevisstheten.
Skal du
ta del i
miljødugnaden, så
koster det
litt mer.
Du kan få
billig transport, men da

blir det med en
gammel bil som
forurenser,
advarer Ahlin.

Krever investering

Debatten går fortsatt om i
hvilken grad det offentlige
skal ta ansvar og betale for
infrastrukturen for å kunne
lade elektrisk tungtransport.
NLF-MAGASINET 2020 • NR 8
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Administrerende direktør i Volvo Trucks Norge, Karstein Ahlin

Det er ikke mange år siden debatten dreide seg om hvem som skulle eie og utvikle
infrastrukturen for lading av de nå etablerte elbussene i Norge. Løsningen ble å
installere infrastrukturen på depotet, men
Ahlin påpeker at utfordringene for tungtransport kan bli mer omfattende.
– Ladeboksen er én ting, men man må
ha det man trenger på plass i bakken – det
må være nok strøm til det du trenger slik
at du får ladet. Mange aktører er lokalisert der det ikke lar seg gjøre enda. Det
krever enorm investering å få det på plass.
Det er viktig at de store aktørene viser
veien, som det Schenker gjør, for eksempel. Man kan ikke bygge elektrisk fremtid
basert på statssubsidier, det må også være
bærekraftig økonomisk. Hele kjeden må
være med på å tilrettelegge i større grad
for elektrisk- enn for dieselbiler som er
veldig fleksible, sier Ahlin.
Men for elektrisk tungtransport er det
ikke ladeproblematikken, men rekkevidden som gir den største utfordringen ifølge Ahlin.
– Bussen kjører kjente traseer og er forutsigbart med hensyn til rekkevidde. En

ELEKTRISK FREMTID: Det er viktig at de store aktørene
viser veien. Man kan ikke bygge elektrisk fremtid basert
på statssubsidier, det må også være bærekraftig
økonomisk. Foto: Jamieson Pothecary

god del av lastebilnæringen kan være relativt forutsigbar, men ikke all. Det er en
læreprosess å finne ut til hvilke ruter elektrisk drift passer best.
– Volvo Buss tok et tidlig veivalg og
satset på elektrisitet og ikke gass. Dette
gjør at vi er i posisjon til også å kunne

SATSER TUNGT PÅ ELEKTRISITET: Fra venstre: Volvo FE, FM,
FH, FMX og FL Electric. Volvo har et mål om å bli markedsleder
innen to år, og en grønn satsning er en viktig del av å kunne ta
førsteplassen på salgslistene i Norge. Foto: Volvo Trucks
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levere elektriske lastebiler tidlig som følge
av den satsingen. På lastebil mener vi fortsatt at gass vil bidra til det grønne skiftet
sammen med elektrisitet og etter hvert
også hydrogen. Potensielt er hydogen en
drivlinje som passer klart best til langtransport. Det gjelder å utvikle brenselceller som holder mål til en pris som gjør at
det er lønnsomt, slår Ahlin fast.
Volvo Trucks har som mål å starte salg
av elektriske lastebiler drevet av hydrogenbrensel-celler i andre halvdel av dette
tiåret. Volvo Trucks’ mål er at hele modellutvalget skal være fossilfritt innen
2040.

Spent på salg

– Dette er et stort satsningsområde for oss
og vi kommer til å dedikere ressurser som
jobber kun med elektriske og alternative
drivlinjer. Nå henter vi inn en salgssjef for
alternative drivlinjer spisset mot elektrisk
satsning. I tillegg kreves en større rådgivningstjeneste fra vår side, på alt fra lading
til rekkevidde, sier Ahlin.
Videre forteller Ahlin at kundemassen
fortsatt har delte meninger om elektrisk

drift, men mange ser på det som en mulighet til å ligge foran og vise vei.
– Enten omfavner man det, eller så tenker man at dette kan vi vente med til teknologien er mer på plass. Ser du på Tom
Wilhelmsen for eksempel, som har investerte i tre elektriske tippbiler, så er det
fordi han er posisjonert rundt Oslo, og det
med nullvisjon passer inn fint.

Vil være størst i Norge

Volvo har satt seg et mål om å bli markedsleder i Norge innen to år. Ahlin
understreker at det da er desto viktigere å vise at Volvo Trucks er innovative
og bygger merkevaren med en grønn
fremtid.
– Man er nødt til å våge, være tett på
teknologien, være der for eksisterende

kunder, oppsøke nye kunder, og bruke
de mulighetene man har, spesielt i det
grønne skiftet. Vi må trykke litt ekstra
på der vi kan, og inngå nye partnerskap,
sier Ahlin.
Fra Volvo Trucks’ perspektiv handler
overgangen til mer bærekraftig transport i stor grad om å gjøre skiftet så
smidig som mulig for transportoperatørene, slik at de kan begynne å tilpasse seg. Løsningene som tilbys må være
fossilfrie og gjøre det mulig for transportører å oppnå de nødvendige lønnsomhets- og produktivitetsnivåene.
Roger Alm, administrerende direktør i
Volvo Trucks, forteller at hovedoppgaven er å lette overgangen til elektriske kjøretøy.
– Vi gjør dette ved å tilby helhetlige
løsninger som inkluderer ruteplanlegging, riktig spesifiserte kjøretøy,
ladeutstyr, finansiering og tjenester.
Den langsiktige sikkerheten som vi
og vårt globale nettverk av forhandlere
og service-verksteder gir kundene våre,
vil være viktigere enn noensinne, sier
Alm.
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«Årets internasjonale lastebil»:

Vinneren er MAN TGX

Den prestisjetunge utmerkelsen «International
Truck of the Year 2021»
deles ut til den bilen juryen
mener bidrar til den største
forbedringen av landeveistransporten. I år gikk prisen
til MAN TGX.
0

ELISABET SKÅBERG

I over fem år har MAN-teamet jobbet
med utviklingen av nye MAN TGX, hele
tiden med ett mål for øyet: å utvikle den
beste lastebilen for sjåfører og kunder.
Mer enn 700 sjåfører er blitt tatt med på
råd under prosessen, i tillegg har mer enn
300 internasjonale kunder fra 16 land
vært med på å definere de viktigste kravene til den nye lastebilgenerasjonen.
MAN-teamet ønsket å lage en sikker,
komfortabel og driftsøkonomisk lastebil,
og det endelige resultatet overbeviser på
alle områder. «Truck of the Year»-president Gianenrico Griffini sa det slik:
– Med introduksjonen av den nye TGX
har MAN utviklet en fremtidsorientert
lastebilserie som tilfredsstiller både
dagens og morgendagens transportbehov.
Gjennom prosessen har MANteamet hatt søkelys på transportører og
sjåfører. Det oppgraderte førerhuset er
blitt vesentlig forbedret. Drivstofforbruket og miljøpåvirkningen blir ivaretatt
gjennom forbedret aerodynamikk, optimaliserte drivaksler og GPS-assistert
cruisekontroll.
Nye MAN TGX var i finalen sammen
med Volvo FH-serien og gikk av med seieren etter at de 24 jurymedlemmene hadde testet bilene og gitt sine poeng. Jurymedlemmene består av nyttekjøretøyjournalister fra hele Europa, og de har fått
god anledning til å teste og bli kjent med
lastebilene. Hos MAN TGX trekker juryen blant annet frem de teknologiske
nyvinningene, komfort, sikkerhet, kjøreegenskaper, drivstofføkonomi og miljø-
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avtrykk. NLF-Magasinet testet nye
MAN TGX tidligere i år, og vi lot
oss også imponere. Spesielt kjørekomforten, sjåførstøttesystemene og
dieselforbruket var noe vi lot oss
imponere av. Hele testen kan du lese
på lastebil.no.
Administrerende direktør i MAN,
Stefan Thyssen, er selvsagt stolt av den
ferske prisvinneren og håper bilen vil
sørge for at MAN kryper
oppover på salgslistene
her i landet:
– 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, sa Thyssen til NLFMagasinet
tidligere i år.
STRÅLENDE FORNØYD: Adm. dir.
i MAN, Stefan Thyssen, håper prisen
skal hjelpe MAN på vei til å ta større
markedsandel i scandinavia.
Foto: Jamieson Pothecary

Det er vel ingen
tvil om at tittelen
«Årets internasjonale lastebil» vil
bidra til akkurat
det.

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
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Åpningstider
julen 2020
NLFs hovedkontor holder
stengt fra og med onsdag 23.
desember 2020 til og med
fredag 1. januar 2021.

Pressevakt:
415 44 200
Advokat:
415 44 300
Kollegahjelpen: 415 44 400
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Partifrakt AS satser hardt på miljø:

Kjemper for
miljøet, og
bransjen
Å satse grønt verner både miljøet og norske arbeidsplasser.
Men skal transportnæringen lykkes med en grønn overgang,
må hele næringskjeden tenke grønt, ikke bare bileierne. Møt
Partifrakt AS i Larvik som setter miljø i førersetet, og viser
veien for transportnæringen.
0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

– Det hele startet med at vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi begynte å bli bevisst
på vårt eget klimaavtrykk, og gjennom
sertifiseringsprosessen ble vi observante
på eget tankemønster og begynte å reflektere over hva er
det vi driver med. Vi
fant rett og slett ut at
vi hadde et stort forbedringspotensial,
sier daglig leder i
Partifrakt, Espen
Martinsen.
Med et forbruk
på over en million
liter diesel i året, bestemte Martinsen seg
for å finne en alternativ
og mer bærekraftig løsning.
– Vi startet med å bytte ut dieselbiler
med biogass, og har nå kuttet dieselforbruket med over 400 000 liter på
årsbasis. Det var et riktig valg, og vi

ønsker å fortsette den trenden, sier
Martinsen stolt.
Partifrakt har hovedkontor i Larvik, og
driver med frakt innen bygg- og avfallsbransjen med 12 lastebiler, derav sju som kjører på biogass. Miljøet er helt
tydelig i fokus, og
Martinsen vil gjerne komme myndighetene i forkjøpet med bruk
av miljøvennlig
transport.
– Vi har en ambisjon om at vi innen
2023 skal kjøre kun
på fornybar energi, enten biogass eller hydrogen.
Det er fortsatt for tidlig å si når
sistnevnte alternativ kan tas i bruk, men
jeg har troen på hydrogen for fremtiden.
Teknologien er ikke helt modent ennå,
forteller Martinsen.

Det å satse grønt,
mener vi er et ledd i å
sikre norske arbeidsplasser
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ALT PÅ STELL: – Partifrakt er Fair Transportsertifisert som er et godt
overraskelser ved en eventuell kontroll, forteller daglig leder i

Elektrisitet har Martinsen tro på for
lokalkjøring, men per i dag er for kostbart, og mangler infrastrukturen for
logistikken.
– Men det er bare et tidsspørsmål. Vi
følger veldig godt med på det som skjer
med teknologien innen lastebiler. Vår strategi er at vi skal vise veien for miljøet innen
transportbransjen, slår Martinsen fast.

God logistikk sparer miljøet

– Avfallsbransjen er beintøff, og vi kunne
bare tenkt billigst mulig og kjørt uteluk-

bevis på at vi har alt på stell. Sammen med Miljøfyrtårn-sertifisering gjør det at folk vet hva vi står for. Sertifiseringen setter søkelys på å følge opp og å drive ryddig, slik at vi unngår
Partifrakt, Espen Martinsen. Alle foto: Jamieson Pothecary

kende på diesel. Men da blir vi bare en av
mange, og tar ikke del i miljødugnaden,
slår Martinsen fast.
At miljøvennlig frakt er for dyrt, er
ikke Martinsen helt enig i. Med god kontroll på logistikk og et bedre returbilde
enn hos konkurrentene, har Partifrakt i
enkelte tilfeller kunnet prise frakten billigere enn med dagens løsninger de hadde med dieselbiler.
– Mens andre kjører tomme tilbake for
å laste, sørger vi alltid for fulle biler på
retur. Dette kommer både kunden og

miljøet til gode i form av billigere frakt
og mindre utslipp, opplyser Martinsen.
Foreløpig for Partifrakt, er det hovedsakelig avfallskontrakter der det offentlige er inne i bildet det gjelder. Martinsen
savner større miljøsatsing fra de private
aktørene.
– Det er få private aktører som er villige
til å betale det lille ekstra det koster med
miljøvennlig frakt. Det er viktig med offentlige kontrakter i oppstartsfasen, men
miljøstafettpinnen må videre til det private næringslivet, fastslår Martinsen.

– Man må se hva man er villig til å
betale ekstra for bærekraftig frakt, og
etterspør gode logistiske metoder slik at
det ikke koster all verden. Transportkjøpere må vise ansvar ved å velge miljø.

Transportkjøperer må tenke miljø

Partifrakt mener alvor med miljøsatsingen, og er innforstått med at det innebærer noe risiko. Å investere i dyre
biogassbiler basert på løpende private
kontrakter med kort oppsigelsestid er ikke et drømmeNLF-MAGASINET 2020 • NR 8
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Partifrakt AS satser hardt på miljø:

scenario for Martinsen. Men han velger
å se det fra den positive siden.
– Ja, vi er noe dyrere enn andre. Men
nå kan vi tilby transport med en biogassbil på spott. Fordelen er at man kan dra
inn mindre kunder som krever miljøfrakt.
Partifrakt er så langt de eneste man kan
bestille transport med biogass fra, på
spott, forteller Martinsen.
Den positive synergieffekten av å kunne tilby miljøvennlig frakt med biogassbiler kan Martinsen dokumentere.
– Nylig fikk vi inn en ny kunde som
hadde fått med seg at vi driver med biogass, og kom med fraktbestilling. Kunden
var bestemt, det skulle leveres med biogass, og det måtte vi finne en løsning på,
forteller Martinsen gledelig.
Selv om Martinsen ser tegn til at andre
innen transportnæringen også er fremoverlent og tenker miljø, venter han fortsatt på tiltak fra staten som vil gjøre det
mer lønnsømt å drive bærekraftig.
– Vi gambler litt på at Oslo, og forhåpentlig Viken, vil premiere oss med reduserte bomavgifter. Avgiftsfrie bompasseringer i tillegg til støtte fra Enova vil
dekke så å si hele merkostnaden av å
kjøpe en gassbil. Da kan vi bidra til
miljøet, samtidig som vi leverer tjenester
til en konkurransedyktig pris, fastslår
Martinsen.

Prispress fra utlandet

Avfallsbransjen er som kjent en tøff bransje for transportører. Lav vareverdi og
mange konkurrenter gjør at fraktprisen
presses helt ned og at marginene er små.
– I tillegg sliter vi med å konkurrere
mot de utenlandske aktørene. Lavere lønninger og billigere innkjøpspris på bilene
gjør at vi alltid vil slite med å konkurrere
mot de som kjører kabotasje, forteller
Martinsen.
– I mine øyne er det systemet som svikter. Jeg ser ikke for meg at myndighetene
skal regulere innkjøpsprisen på biler. Da
må vi heller være litt proteksjonistiske ved
å opprettholde påseplikten, og å sørge for
å alltid bestille norsk arbeidskraft og
transport der det er mulig. Myndighetene, igjennom Vegvesen og Arbeidstilsyn,
må få godt verktøy til å kontrollere og
straffe brudd på lover og regler. Dagens
løsninger for kontroll er ikke gode nok,
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HARD KONKURRANSE: Partifrakt kjører hovedsakelig innen bygg- og avfallsbransjen. Miljøprofilen gir dem et konkurransefortrinn.

MILJØVENNLIG: Partifrakt drifter 20 biler, derav sju som er biogass. Målet er å kjøre kun på fornybar energi innen 2023.

selv om lover og regler er mer enn godt
nok! De som vil kommer nå unna med
brudd, og det undergraver tiltroen til
systemet markant
Martinsen synes det er bra med kabotasje, hvis det blir brukt på riktig måte,
for å få ned tomkjøring og å spare miljø.
– Men å bruke kabotasje som et verktøy
til å presse prisen, som resulterer i at norske biler kjører tomt og sliter økonomisk
er selvsagt helt feil.

NLF-medlem

Martinsen kjemper ikke bare for miljøet,
men også for bransjen. Han er stolt av
yrket og mener det er plass til alle.
– Liker du dataspill, finnes det nok av

data her. Sliter du på skolen, har vi plass
til deg og. Det eneste jeg krever er innsats,
det kan alle gi. Og vi ønsker også rekruttere flere jenter. De er kjempeflinke, nøyaktige, ansvarsbevisste og kan ofte være
mer modne enn guttene.
Martinsen har lang fartstid i transportnæringen, både som sjåfør og bedriftseier.
Han opplever at bransjen nå har blitt ryddigere og mer profesjonell. Han roser
NLF for å fremsnakke bransjen, men
også for at forbundet fremmer transportnæringens sak overfor politikerne.
– Å ha en interesseorganisasjon med
søkelys på de overordnede rammevilkårene er viktig. At de kjemper for
ordentlig kontroll fra etatene på sikker-

het, at ikke vi blir lesset ned i nye regler
og avgifter. Vi som er operative har ikke
tid til å drive med slikt, og da er det fint
å ha med NLF på laget. Som taler vår
sak, og verner om medlemmene. Vi er
nødt til å stå sammen, sier Martinsen.
– For å drive i vår bransje må du være
evig optimist. Ikke alt er hugget i stein,
men det synes jeg er moro. Den norske
transportnæringen er dyktig, innovativ,
og langt framme med hensyn til teknologi og miljø sammenlignet med resten av
Europa. Vi går en spennende tid i møte.
– Selv om jeg har holdt på i mange år,
synes jeg fortsatt det er gøy. Jeg kunne
ikke tenke meg å drive med noe annet,
avslutter Martinsen
NLF-MAGASINET 2020 • NR 8
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Samarbeidspartner:

Ny og forbedret
avtale mellom NLF
og Circle K
NLF har signert ny avtale med Circle K for hele fem år.
Det betyr at NLF-medlemmer kan fortsette å nyte mange
gode fordeler hos Norges største energistasjonskjede.
0

CARL W. KORSNES

- Avtalen vi har hatt med Circle K var
god. Den nye avtalen er blitt enda bedre.
Gjennom å lage en ny og forbedret avtale
med Circle K, får NLF-medlemmene
styrket konkurranseevne gjennom gode
rabatter og betingelser på produkter og
tjenester, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Forutsigbarhet i en turbulent
periode

Bensinstasjonene, eller energistasjonene
som de nå heter, utgjør en helt essensiell
del av selskapers drift og sjåførers hverdag. Markedsdirektør Kjell Olafsrud
forteller at da det var på tide å reforhandle avtalen med Circle K, var det viktig for
NLF å sørge for en avtale som gir
NLF-medlemmene forutsigbarhet gjen-

nom eksklusive medlemsfordeler og faste
minimumsrabatter.
- Den nye avtalen med Circle K er gode
nyheter for alle NLFs medlemmer. Under
forhandlingene viste Circle K en evne og
vilje til ikke bare å forbedre den eksisterende avtalen, men også til å utvikle
konsepter for fremtiden i samarbeid med
NLF. I en bransje som er i ruvende utvikling er det nødvendig å ha en samarbeidspartner som er fremoverlent, sier Olafsrud.
Han trekker også frem at et viktig
poeng var at Circle K var villig til å tilby
NLF en fast, god minimumsrabatt, som
gir alle NLFs medlemmer forutsigbarhet
i en periode som er både turbulent og
hvor bransjen vil se overganger til andre
drivmidler.

Mange gode fordeler

NLFs medlemmer er blant Circle Ks
viktigste kunder. Derfor har energistasjonskjeden strukket seg langt for å gi
NLF-medlemmene mange gode fordeler
i den nye avtalen, som kommer godt med
for enhver transportør.
Avtalen om egne NLF-priser på
Truck Deal videreføres og forbedres, og
medlemmer med truckkort får også
Circle K-koppen gratis. Den nye avtalen
innebærer også bedre betalingsbetingelser, økt eller beholdt rabatt på
drivstoff, AdBlue, smøremiddel og
kjemiprodukter.

Størrelsen teller

PUMPENE: Circle K-sjef Sverre Rosén forklarer forteller ivrig om de nye pumpene til adm. dir. Geir A. Mo i NLF og samferdselsminister Knut Arild Hareide under åpningen av den nye stasjonen i Bamble tidligere i år. Foto: Jamieson Pothecary
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I forbindelse med reforhandling av avtalen med Circle K, var NLF i kontakt
med alle de norske energistasjonskjedene
for å ta en grundig vurdering av hvilken
kjede som kunne gi NLF-medlemmene
de aller beste vilkårene.
Ettersom UnoX og Shell meldte at de
ikke kunne tilby det NLF ønsket av en
hovedleverandør, var det eneste reelle

alternativet i forhandlingene Wex/Esso,
som presenterte et meget godt tilbud. At
Wex/Esso har et betydelig mindre nettverk var imidlertid avgjørende for at
Circle K til slutt ble valgt.
- Cirkle K tilbyr det klart største og
beste nettverket, ikke bare i Norge, men
også internasjonalt. Dette har vært en
viktig faktor for NLF i forhandlingene
fordi det sørger for at NLF-medlemmer
over det ganske land kan nyte godt av
avtalen, poengterer Olafsrud.

En bransje i utvikling

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har
hatt en samarbeidsavtale med Circle K
siden 1993, som har gitt NLFs medlemmer gode fordeler gjennom en årrekke.
I desember godkjente Forbundsstyret i
NLF den nye avtalen med Circle K, som
gjelder for fem nye år.
- Det lange samarbeidet viser at begge
parter ser viktigheten av å jobbe sammen.
For vår del er Circle K en viktig samarbeidspartner fordi de er en så aktiv
del av transportørers hverdag, og NLF
ser frem til å utvikle samarbeidet ytterligere – til det beste for våre medlemmer
og for næringen som sådan, avslutter
Olafsrud.
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til NLF-medlemmer

• Spesialdesignet for bilkjøring.
• Ekstra store synsområder på
avstands- og mellomdistanser.
• Økt kontrast og skarphet
i skumring og mørke.

1000,
på Driveglass

i rabatt

Nå kun

5900 ,,-

Før 6 900

Drive glass

Standard

Husk at som NLF-medlem får du førerkortundersøkelse ink. attest til kr 690,- (ordinær pris kr 840,-). Brilletilpassing til kr 300,- kommer i tillegg. Gyldig til 24.12.2020. God tur og kjør trygt.
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Møt den nye Vectio-advokaten, Sara Bergfjord Fjellvikås (29)

Vectio styrker laget
Advokatfirmaet Vectio har
hentet inn en ung advokat
fra et av Norges største advokatfirmaer. Med et brennende
ønske om å hjelpe andre,
gleder Sara Bergfjord
Fjellvikås (29) seg til å bistå
NLF-medlemmer med
juridisk hjelp.
0

JAMIESON POTHECARY jp@lastebil.no

For en som ikke har rukket å fylle tretti
har den nyansatte advokaten i Vectio,
Sara Bergfjord Fjellvikås, allerede rukket
å opparbeide seg en imponerende CV.
Hun tar med seg bred kompetanse innen
flere fagområder fra et av Norges største
advokatfirmaer.
– Jeg kommer fra DLA Piper, der jeg
hovedsakelig jobbet med forsikrings-,
erstatnings- og kontraktsrett. Jeg har også
erfaring fra forsikringsbransjen, og har
tidligere jobbet i Gjensidige Forsikring og
Europeiske Reiseforsikring. Tidligere har
jeg jobbet i Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKM) og i Amnesty International Norge, forteller den
nyansatte advokaten.
Valget av advokatyrket var ikke tilfeldig
for Fjellvikås.
– Jeg synes juss er spennende, og jeg
trives med å veilede og gi råd til andre. I
tillegg liker jeg litt «action» i arbeidshverdagen og jeg har lyst til å gå i retten.
Advokater har også en viktig samfunnsrolle, forteller Fjellvikås.
Norges Lastebileier-Forbund var ikke
ukjent fra før for den unge advokaten,
og muligheten til å jobbe i transportnæringen opplevde Fjellvikås som en
spennende utfordring hun ikke kunne
takke nei til.
– Det er mange forskjellige rettsområder som dukker opp i transportsektoren, for eksempel forsikrings-, erstatnings- og kontraktsrett som jeg har erfa-
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VELKOMMEN PÅ LAGET: NLFs advokater, Advokatfirmaet Vectio AS, er alltid rede til å bistå NLF-medlemmer med juridisk
hjelp. NLF ønsker Sara Bergfjord Fjellvikås hjertelig velkommen på laget hos Vectio, og ser frem til samarbeidet med
advokatbistand til NLF-medlemmer. Foto: Jamieson Pothecary

ring med fra før. Men jeg gleder meg
spesielt til å jobbe med transportrett,
arbeidsrett og strafferett som Vectio har
en del av, sier Fjellvikås.

Skilte seg ut

– Vi fikk et overveldende antall aktuelle
og dyktige søkere til stillingen. Sara skilte seg ut med entusiasme for juss, og en
høyst relevant bakgrunn, forteller Vectio
advokat og partner, Christian Arnkværn.
Fra og med 5. januar 2021 går Vectio
advokaten Synnøve Lovise Torske ut i
permisjon i ett år. Hensikten i første
omgang for Fjellvikås er å ta over porteføljen etter Torske.
– Sakene er varierte og bredspektret.
Fjellvikås vil være i direkte kontakt med
de som trenger bistand fra NLF, opplyser
Arnkværn.
For Sara Bergfjord Fjellvikås selv, er det
å stå i frontlinjen med tettere klientkontakt og muligheten til å gå i retten noe
av det hun gleder seg mest til.
– I et stort advokatfirma har man ofte
forskjellige avdelinger til å håndtere ulike
rettsområder og oppgaver, mens her i

Vectio tar vi hånd om det meste selv. Det
er slik jeg trives best, og jeg ser det som
en fordel å kunne være tettere på klientene og sakene, forteller Fjellvikås.
For en som kommer utenfra transportnæringen, kan fagspråket virke overveldende i starten. Fjellvikås er avslappet
på dette.
– Det er nok mange tekniske uttrykk
som må læres, men de lærer jeg fort med
god bistand fra dyktige kollegaer.

Skryter av bransjen

Advokatene i Vectio har enorm respekt
for medlemmene og den jobben de gjør,
og skryter av profesjonalitet og dyktighet
innen bransjen. Men til jul er det én ting
de ønsker at NLF-medlemmene kan bli
bedre på.
– Det er ofte slik i vårt yrke at når folk
først tar kontakt med oss, lurer vi på hvorfor de ikke tok kontakt tidligere. Det
kommer Fjellvikås til å merke. Når de
først tar kontakt, så brenner det. Vi kan
ikke understreke nok at man ikke må nøle
med å ta kontakt hvis det er noe, oppfordrer Arnkværn.

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

På grønt lys over grensen:

Med ekspressklarering sparer
du tid og øker
påliteligheten
Det å kjøre på grønt lys over
grensen og få frigitt kundens
varer for bruk der og da er
ikke lenger en våt drøm for
bedrifter som transporterer
gods internasjonalt. Og når
tollvesenet nå har åpnet for
ekspressklarering på Svinesund, tar denne ordningen
virkelig av.
0

OLAV G. HERMANSEN NLF

Tolletaten har for lengst bestemt seg. Morgendagens tollprosedyrer skal så langt som
mulig gjøres digitale. Bedre kontrollmuligheter er selvsagt en viktig motivasjon for
tollvesenet. Men både norske myndigheter
og Tolletaten er også opptatt av å legge til
rette for at vareflyten over grensene kan
foregå raskt og forutsigbart. Dette er søt
musikk i næringslivets ører, og også for
norske lastebileiere med grensekryssende
trafikker.

Hva er ekspressklarering?

Ekspressklarering er en løsning som innebærer at lastebilen med gods normalt ikke
trenger å stoppe på grensen fordi all informasjon er sendt inn og behandlet før grensepassering.
Tolletaten har for dette formålet utviklet
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en manifestløsning, der informasjon om
varer, transportmiddel og sjåfør sendes inn
og behandles av Tolletaten før kjøretøyet
ankommer grensen.

Hvordan foregår dette?

Aktuell informasjon om varer og kjøretøy
sendes inn elektronisk før lastebilen når
grensen. Informasjonen bør være tollvesenet i hende minst to timer før grensepassering. Informasjonen vi snakker om er:
• manifestdata om kjøretøy og gods
• deklarasjonsdata om gods (tolldeklarasjon)
• eventuelle underlagsdokumenter (typisk
handelsfaktura)
Etter at informasjonen er innsendt, blir
den behandlet og risikovurdert av Tolletaten før transporten ankommer grensen.
Ved innkjøring til egen sone på tollområdet blir lastebil- og hengerskilt lest av et
kamera. Sjåføren får et lyssignal som viser
om han skal stoppe eller ikke. Det innebærer at:
• ved grønt lys kan han kjøre rett gjennom
tollområdet uten å stoppe
• ved rødt lys må han stoppe kjøretøyet og
henvende seg i ekspedisjonen på samme
måte som i dag
Inntil ekspressklareringen kom, måtte
sjåføren alltid innom tollekspedisjonen.
Og tolleren kunne be ham om å identifisere seg.
Ved utkjøring fra tollområdet blir nummeret på bil og evt. henger lest på nytt av
et kamera. Varene frigjøres automatisk ved

utkjøring. Oppsummert foregår elektronisk deklarering i tre ledd:

Forhistorie og utvikling. En titt i
bakspeilet og frontruta

Artikkelforfatteren har fulgt utviklingen
av ekspressdeklarering fra dens spede begynnelse for mer enn åtte siden og fram til
i dag. Da utvalgte bedrifter begynte med
testforsøk på Ørje tollsted i 2018 gikk man
over fra systemutvikling og næringslivsseminarer til også å prøve ut systemet i
praksis.
I september 2020 utvidet tollvesenet forsøket med ekspressklarering til også å omfatte Svinesund tollsted. Formålet er å
teste løsningen med et større antall transporter på Norges travleste grensestasjon for
landtransport.
Ekspressklarering har en del begrensninger i dag. Den mest iøynefallende er at
systemet gjelder landtransporter Sverige-Norge, men ikke motsatt vei. Det er
heller ikke alle typer tollprosedyrer ved
grensepassering som ennå er innlemmet i
ekspressklareringen. Men her jobber toll-

Transportprognose Svinesund 2017–2030 (totalt begge veier)

vesenet iherdig for å utvide «smørbrødlisten», ikke minst ved å inkludere den mye
brukte direktekjøringsprosedyren i ekspressklareringen. De som frakter varer
underlagt innførselsrestriksjoner må derimot vente noe lenger før de kan kjøre på
grønt.

Når vi ser inn i glasskula...

Når vi ser inn i glasskula for grensekryssende landtransporter er en del utviklingstrekk rimelig klare:
• Antall grensepasseringer øker sterkt. En
økning på 50 % av antall lastebiler som
vil krysse grensen på Svinesund i 2030
er et høyst realistisk framtidsbilde. Det
betyr mer kø og venting på grensen –
spesielt for de som ikke ekspressklarerer
• Tollvesenet har allerede satset så mye
penger og prestisje på digitale grensepasseringsløsninger at her er det ingen
vei tilbake
• Det at stadig flere tollprosedyrer vil bli
tilgjengelige for ekspressklarering gjør
ordningen stadig mer interessant for næringslivet

Interessert?

Bedrifter som ønsker å vite mer
om ekspressklarering og trenger hjelp
til å komme i gang kan sende en
e-post til ekspressfortolling@toll.no
eller ringe telefon 97 03 89 86. Mye
informasjon finnes også under lenken
https://www.toll.no/no/bedrift/
ekspressfortolling/

Tre om ekspressklarering
Jimmy Hansson, leder for tollavdelingen, Kingsrød Transport AS
Kingsrød Transport AS har vært blant pionerene når det gjelder å ta i bruk ekspressklarering. Vi startet
opp i det små på Ørje tollstasjon i 2018.
Tidsbesparelsen ved ekspressklarering kan for de enkelte forsendelser variere fra et kvarter til flere
timer. En annen fordel er økt forutsigbarhet. Med ekspressklarering får vi bedre kontroll på tolldokumentasjonen. Vi samler all tolldokumentasjon i et manifest. Når manifestet er godkjent av tollvesenet
er også alle underliggende dokumenter godkjent. Før opplevde vi ikke sjelden at dersom et dokument
ikke var i orden fikk vi heller ikke godkjent fortollingen.
Det er per i dag ennå noen begrensninger med systemet for ekspressklarering. Ut fra vår erfaring
ligger de først og fremst i at for visse mye brukte tollprosedyrer ved eksport fra Sverige til Norge kan vi
ikke benytte ekspressklarering.

Roy Kristensen, Assistant CEO/IT Procurement, SR Group
Vi har per november 2020 ennå ikke helt kommet i gang med grensefortolling. For tiden jobber vi opp
mot vår systemleverandør for å få kommunikasjonen på plass. Vår hovedmotivasjon for å begynne med
ekspressklarering er at dette er en type grensepassering som har kommet for å bli, og nok vil bli utviklet
ytterligere fremover. Vi vil bli med på toget før det går.
Dessuten ser vi at ved å tilby ekspressklarering kan vi tiltrekke oss flere transportører som samarbeidspartnere og derved øke oppdragsmengden. Videre er vi klar over at tiden grensepasseringen tar, kan
være krevende både for sjåfører og varekjøpere. Og trafikken over grensen bare øker. Sist, men ikke
minst, har vi tro på at prosedyrene for klarering betyr en forbedring, både for oss og for tollvesenet.

Jan Hilleren, forwarding manager, Kongsberg Maritime AS (transportkjøper)
Ekspressklarering er absolutt av interesse for vår bedrift, særlig dersom mulighetene for direktefortolling opphører, noe tollvesenet har varslet vil skje.
Vår utfordring er at en god del av våre importvarer er i form av stykkgods. Da er vi avhengig av et godt
samarbeid med transportøren, som må ha full oversikt over gods, bil og sjåfør. Informasjon må også
sendes fra leverandør til vår transportør i tide. Det er transportørene som er det kritiske ledd her da det
er de som lettest kan samordne informasjonen tollvesenet trenger for ekspressklarering.
En stor fordel med ekspressklarering er at vi med sikkerhet vil vite at godset er fortollet når det passerer grensen. Da kan vi med en gang ta det i bruk i produksjonen når det kommer fram. Dette vil skape
økt forutsigbarhet for oss. Med stadig økende trafikk over Svinesund vil også sannsynligheten for mer
ventetid på grensen øke, spesielt for de som ikke benytter seg av ekspressklarering.
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Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Ett skritt nærmere sam
Det har over tid blitt arbeidet mye med omorganisering
av fylkene i NLF region 1
og 3.
0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Etter at Stortinget vedtok kommune- og
fylkesreformen, passer ikke lenger NLFs
region- og fylkesinndeling med Stortingets vedtak og det virkelige kartet. Samtidig ser mange i NLF Oslo og Akershus
at større enheter også innenfor «Akershus» kan gi positive effekter.

Foreningsstrukturen

FYLKESLEDER I NLF
OSLO OG AKERSHUS:
Nicolai Jakhelln

Det er over ett år siden fylkesleder i
NLF Oslo og Akershus, Nicolai Jakhelln,
tok initiativ til en diskusjon om sammenslåing av lokalavdelinger. Selv om det
totale medlemstallet er relativt stabilt i
lokalforeningene, blir medlemmene både
eldre og mindre aktive.

- Jeg mener vi må tørre å tenke nytt og
annerledes når vi ser at enkelte lokalforeninger ikke fungerer optimalt. Det er
ikke gitt at foreningsstrukturen vi har hatt
i en årrekke, er godt nok tilpasset dagens
virkelighet, mener Nicolai Jakhelln.

Alle mann (og kvinner)
til pumpene

Jakhelln er opptatt av at NLF skal engasjere flest mulig lastebileiere og samtidig
friste medlemmer til engasjement og
innsats.
- Vi ser at deltakelsen og engasjementet i enkelte av våre lokalforeninger er
nedadgående over tid. Samtidig er med-

Veiprosjekter i Region 1: Ting tar tid!
Vi leser at regionsjef Guttorm
Tysnes i NLF Innlandet stadig er
på farten for å åpne nye veier
sammen med Kongen, statsministeren og diverse statsråder. Han er heldig, og vi blir
nok en smule misunnelig når
vi taren titt på fremdriften i vår
regions veiprosjekter.
E-18 Retvet - Vinterbro
Vi innrømmer at samferdselsutbygging ikke
er enkelt. Årsakene til det er mange. Det er
dyrt, for det første. For det andre vil en veiutbygging berøre mange og hvis den ikke
gjør det, så er det fordi den går over et jorde.
Da kommer hensynet til dyrka mark og verning av bekkefar og sjeldne salamandre opp
i dagen.
Men, noen prosjekter er vedtatt, nesten
vedtatt og til og med igangsatt. Problemet er
at ting går så altfor sakte. Ta den siste og
kanskje viktigste delen av europaveitraseen
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mellom Stockholm og Oslo, E-18 mellom
Retvet og Vinterbro. Dette er den vanskeligste delen av prosjektet, som både politikere og SVV utsatte så lenge de kunne. Masse
bråk og omkamper. SVV er nå overmodne for
å stikke spaden i jorda, men Nordre Follo
og Ås kommuner fortsetter å sette kjepper i
hjulene. Dermed står hele prosjektet i fare
for å bli utsatt på ubestemt tid.
RV 19 Moss – E-6
RV 19 fra Moss havn til E-6 er en annen
somlesak. Ut og inn av NTP, bråk om trasévalg, konkurranse med jernbaneutbyggingen, sykkelentusiaster og endeløse politiske
diskusjoner. Imens vokser køene, og utslippene, i Moss. Jernbanen har det kanskje
enda verre i Moss. Der er staten saksøkt av
en gruppe som vil ha en annen trasé. Rettsaken ble avslutte i denne uken og resultatet
blir jo spennende, for tunnelen er allerede
halvferdig!
E-18 vest og Oslofjordtunnelen
Mens det lugger kraftig på E-18 øst for Oslo,
ser det ut til å løsne på vestsiden. Der er den

omstridte vestkorridoren endelig kommet i
gang med seriøs prosjektering, selv om fylkesrådssamarbeidet mellom Ap, SV, Sp og
MDG i Viken sprakk på saken, og MDG i Oslo
protesterer kraftig. I samme slengen kan det
nevnes at anbudskonkurransen for den etterlengtede Røatunnelen vest for Oslo, brått ble
stoppet med en setning fra kommunen, «anbudskonkurransen er avlyst». For ikke å
snakke om den helt nødvendige tunnelen
under Høyenhall og Ryen. Den forteller flertallspartiene i Oslo beboerne at de ikke trenger.
Til sist, Oslofjordtunnelen, selve hovedpulsåren mellom Vestfold og Østre Viken.
Den har vært delvis stengt for tunge kjøretøy
i rundt to år. Det er skiftet vifter og alt burde
ligge til rette for å åpne for all type transport,
men nå er det brannvesenet som bremser.
De krever at SVV stiller med ekstra brannberedskap i og utenfor tunnelen. SVV nekter
– de er jo ikke brannvesen og «slik går no
dagan», som våre kolleger lenger nord ville
sagt.
Det eneste vi vet er at Ting tar tid.

menslåing?
lemstallet stabilt. Kanskje forteller det
oss at medlemmene er godt fornøyd med
den jobben vi tillitsvalgte gjør, men det
er et tankekors at altfor få medlemmer
stiller til valg og aktiv tjeneste, forteller
fylkeslederen.
Det han ønsker med å sette medlemsstrukturen under lupen, er å se om vi blir
mer interessante og slagkraftige om vi
organiserer oss annerledes. Vi trenger
alle menn og kvinner til pumpene!

Fusjonere?

Hovedspørsmålet man skal ta stilling til
er om foreninger som sliter litt med aktiviteten og rekrutteringen til tillitsverv,
skal slå sine krefter sammen. Transport-

bransjen er langt mindre lokal enn den
var tidligere og transportørene kjører
over lengre distanser og for flere kunder.
- Det kan kanskje være mer interessant
og spennende for en ny tillitsvalgt å jobbe med saker som dekker et større geografisk område. Det kan føles mer inspirerende å jobbe sammen med andre
tillitsvalgte, som kanskje kjører en annen
type oppdrag, er yngre eller eldre enn en
selv, eller rett og slett vil kjempe for de
samme sakene, fortsetter Jakhelln, halvt
spørrende. Fusjon, eller sammenslåing,
kan være en god løsning, mener han.

Samle krefter

kelte foreninger, er å samle krefter. I dag
faller alt arbeidet i foreningene på få tillitsvalgte. Med flere om bord i vogntoget, er det flere å dele med og flere å stå
sammen med. I Oslo & Akershus, som
i dag har seks lokalforeninger, er flere
foreninger i gode samtaler om sammenslåinger. Oslo og Asker & Bærum snakker sammen, det samme gjør Lillestrøm,
Øvre Romerike og Aurskog-Høland.
Follo er foreløpig avventende.
Målet er å ha eventuelle fusjonsforslag klare til lokalavdelingsårsmøtene
i februar 2021 og deretter til fylkesårsmøtet i mars.

Et hovedargument for å slå sammen en-
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Region 2 Innlandet

Tøft 2020 - hva kan vår næring
forvente i 2021?
Vi nærmer oss jul og et nytt
år. 2020 har vært det mest
krevende året for mange av
oss. I mars kom koronaen for
fullt. Jeg er stolt av måten
lastebileierne taklet utfordringene på. Etter de første
dagene med usikkerhet, tok
vi tak i problemene.
0

ARILD OLSBAKK Regionleder i NLF Innlandet

Sprit, håndvask, avstand og munnbind
ble viktig også i vår bransje. Vi har hatt
svært få tilfeller av sykdommen. Jeg vet
faktisk ikke om en eneste sjåfør i vår region som har blitt smittet, selv om det
trolig er enkelttilfeller. Det har medført
mye ekstraarbeid mens bilen står stille.
Bedriftene med mye grensetrafikk har
kanskje hatt de største utfordringene
med regelverk, testing og stopp når
bilene kommer inn i Norge. NLFs stab
har etter min oppfatning jobbet godt i
denne perioden. Geir A. Mo og hans
medarbeidere har brukt enormt mye tid
på å granske regelverket og ikke minst
påvirke norske myndigheter. Kontakten
med våre samarbeidspartnere i Norden
og EU har også vært nyttig. Vi som er
NLF-medlemmer har fått fin informasjon via nyhetsbrev og på lastebil.no. Vi
drar nytte av forbundets sterke nettverk
og seriøse arbeid gjennom mange år.

Travelt for mange

De aller fleste lastebileierne i Innlandet
har hatt nok å gjøre i 2020. I starten var
det nedgang for de store samlasterne, men
godsmengden tok seg raskt opp. Internett-handelen eksploderte. Mattransport
og bygg har også opplevd en fin vekst.
Mange med tippbiler eller tømmerbiler
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REGIONLEDER: Arild Olsbakk deler sine tanker om årets som snart er slutt og forventninger til 2021.

har opplevd nedgang i høst, men det skyldes neppe korona. De store vegprosjektene i Innlandet ble ferdige i 2020, dermed
ble det mindre å gjøre. Etterspørselen
etter massevirke har stoppet opp og det
får følger for tømmertransporten. Enkelte sagbruk/fabrikker har også valgt å redusere store tømmerlagere.

merke det enda bedre? Jeg er ingen spåmann, men kan gjøre et lite forsøk:
• Jeg tror det blir mer å gjøre for tippbilene. Vi kommer i gang med nye
samferdselsprosjekter.

Neste år

• Jeg vet at vi fortsatt trenger mat.

Nok om 2020. Hva kan vi forvente i
2021?
Når dette skrives, like før første søndag i advent, er det lov å komme med
ønsker. Mitt aller største er at flest mulig, så tidlig som mulig, blir vaksinert
mot korona. At medisinen blir tilgjengelig for alle. At vi kan vende tilbake til
en normal hverdag.
Prognosene fra Folkehelseinstituttet
viser at jeg neppe får oppfylt ønsket på
en god stund. Smittetoppen kommer
trolig i løpet av våren. Først etter sommerferien vil det bli vesentlig bedre.
For de aller fleste – også vår næring –
er dette krevende. Vil vi få det travelt i
2021? Vil de som har hatt færre oppdrag

• Jeg håper at massevirke-problemene
blir løst og at tømmertransporten vil
gå som normalt.
• J eg er usikker på hva som skjer i byggog anlegg. Noen signaler tyder på at
det kan bli litt mindre å gjøre. Familier og utbyggere er ikke like optimistiske som de var. Tør de satse og bruke
penger på investeringer?
• Stykkgods vil nok bli omtrent som før.
• Og kua trenger fortsatt fôr…
Den som lever får se, heter det. Fortsett jobbingen med smittevern, hold dere
friske og stå på. Vi skal vinne kampen
mot viruset. Kanskje ved hjelp av en rolig juleferie.
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul
og et best mulig 2021!

Høringer om E6 og E16
I løpet av et år svarer NLF i regionene og sentralt på veldig mange høringer. På tampen av 2020 har vi for eksempel kommet med innspill om E6 Roterud-Storhove, E16
Kongsvinger, E6 og E16 i Vestre Slidre. Vi understreker blant annet hvor viktig det er
at det bygges et kryss og en vegforbindelse som sikrer god tilkobling mellom E6 og
RV255.
• U tviklingen går i retning av lengre og tyngre vogntog. Framkommelighet må
vektlegges i planleggingen.
• K ryss og rundkjøringer på lokalvegnettet må være store nok for modulvogntog
og framkommelige for spesialtransporter.
• F or tungtransportens del gir en «snill» veg med rettest mulig linje og færrest
mulig bakker betydelig lavere drivstofforbruk og klimautslipp.
• T unge kjøretøy må maksimalt betale det dobbelte av lette kjøretøy i
bomstasjonene.

Sidevegsbommene
skal fjernes
Politikerne i Viken og Innlandet har
endelig landet. De upopulære sidevegsbommene mellom Brumunddal og
Hamar skal stenges ned til og med 31.
desember 2021. Bommene har ført til
at mye av lokaltrafikken har flyttet seg
til svært dårlige og trafikkfarlige fylkesveger. Staten bidrar med 53 millioner kroner i kompensasjon til disposisjon til Vegfinans AS. Men det er
fortsatt usikkert hva som skjer om et
år. Får myndighetene inn nok penger
med E6-bommene (det mener jo de
fleste av oss)? Eller vil det igjen bli
bompenger på sidevegene?
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Sikkerhet og fornuft
forsvinner i det grønne
Grenland
NLF Telemarks leder Frode Bjønnes er stadig på offensiven for å ivareta tungtransportens interesser i forbindelse
med Bypakke Grenland.
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

Han mener planmyndighetene må vise
større evne til å samspille med transportnæringen for å oppnå bedre byutvikling.
Blant annet har avisen Varden hatt flere
oppslag om forholdene.
Frode Bjønnes mener at tilretteleggingen for syklister er for dårlig fundert, og at
PP-krysset i Porsgrunn rett og slett har
blitt farlig.
Syklistene blir stående i såkalte sykkelbokser og havner der i lastebilenes blindsone.
Når kommunale planleggere blir så opptatt av å tilrettelegge for sykler at det går
på sikkerheten løs, så må vi reagere. Her
har de bommet både med hensyn til

trafikkmengde og vurdering av sikkerhet, sier Frode Bjønnes.

Dialog

NLF har innledet dialog med kommunen
i håp om å få til bedre løsninger.
Fylkeslederen har også gått ut mot at det
er foreslått et lysregulert T-kryss ved Moheim. Han mener det er uholdbart at hovedåren inn til et så trafikkert byområde
skal ha en slik lysreguleringsløsning.
Det som nå skjer i Porsgrunn er en viktig påminnelse om at planmyndighetene
må samspille bedre med transportnæringen på et tidligere tidspunkt i planprosessene. De har ofte for dårlig kunnskap om

FAKSIMILE: Varden

dette området, og i sin iver etter å omskape byene så blir de for lite opptatt av varetransportens plass i bylogistikken. På dette området har det vært elendig i Bypakke
Grenland. Heldigvis ser vi at det er eksempler på byer som viser bedre evne til å ivareta helheten. Det er ikke bra hvis byplanleggere blir så «grønne» at de glemmer å
ivareta fundamentale ting knyttet til sikkerhet og fremkommelighet for alle som
har en funksjon i et bysentrum, uttrykker
fylkesavdelingens styreleder.

Viktig å få kryss og døgnhvileplasser på Helgelandsmoen
Det er viktig for godstransporten og
for næringslivet som helhet at kryss på
Helgelandsmoen kommer tilbake i
E16-utbyggingsplanen for Ringeriksområdet.
NLFs lokalavdelingsleder og fylkesstyremedlem Martin Uthus viser til at
lokalt næringsliv har fremmet en god
plan for å gjøre Helgelandsmoenkrysset til en effektiv løsning på trafikkutfordringene, bl.a. til næringsområdene
i nærheten. Det vil fremme ytterligere
næringsvekst og bidra til at bedriftene
som allerede er etablert der får styrket
sin konkurransekraft.
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FYLKESSTYREMEDLEM: Martin Uthus.

Døgnhvileplasser

For transportnæringen vil krysset også
gi en viktig mulighet til å få på plass et

tidsmessig serviceanlegg med døgnhvileplasser og fasiliteter og tilbud som
ivaretar yrkessjåfører.
Dette er et vekstområde, og vi må
tenke fremover, sier Martin Uthus.
Han vil som lokal leder for næringsorganisasjonen NLF være med å være
pådriver for å få krysset på Helgelandsmoen inn i myndighetenes planer og
budsjetter. Den forrige samferdselsministeren var i ferd med å få saken på
plass. Nå ber vi om at dagens mannskap i regjeringen følger opp, sier den
lokale lastebileierlederen Martin
Uthus.

Statens vegvesen vil lytte
til transportnæringen
Statens vegvesen Sør ønsker
å samspille med NLF for å
få et best mulig grunnlag for
å utvikle tilbudene for døgnhvile, rast og omlastning.
Bylogistikk er også på dagsorden for Vestfoldbyene.
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

Statens vegvesen Sørs representanter på
møte med NLF: Stein-Roger Nilssen,
Roy Wivestad og Steinar Møll.
Statens vegvesen Sør vil at råd fra transportnæringen skal veie tungt når det skal
vurderes hvordan fremtidens behov for
døgnhvileplasser, rasteplasser og bylogistikk skal løses.
I forbindelse med at det arbeides med å
løse bylogistikkutfordringene i Vestfoldbyene er myndighetene også opptatt av å
involvere næringslivet for å utvikle gode
og fremtidsrettede logistikkløsninger. På

en konferanse nylig ble det dokumentert
store utfordringer knyttet til varelevering
og muligheter ble drøftet med ulike deler
av næringslivet. Bl.a. var bylogistikksentre med god tilrettelegging for omlastning blant temaene. Det er viktig at de
ulike planleggingsinstansene støtter seg
på transportnæringen i alle faser frem
mot gjennomføring av nye løsninger, slik
at varetransport får den oppmerksomhet
det bør ha i planleggingen av fremtidens
byer.
NLF har gjentatt sine innvendinger
med hensyn til utbyggingsplanene for
Ramsum. Det er stort behov for flere
plasser for lastebiler og bedre fasiliteter i

det aktuelle området, men det er nødvendig å justere de trafikale løsningene
som er foreslått av en privat utbyggingsaktør. For Borgeskogenkrysset og Gulli
har SVV varslet at de vil innskjerpe
håndhevingen av bruksformålet for disse plassene. NLF er tatt med i en prosess
for å få til en best mulig kombinasjonsløsning på Gulli.
SVV har bekreftet å ha tiltak klare
hvis bobiler som opptar plasser for yrkestransport skulle utvikle seg til å bli et
større problem enn vi fikk en forsmak på
sist sommersesong.
Videre har NLF spilt inn behovet for
at snørydningsramper blir en standard
innretning på hvileplasser for tungtransport.
En spennende tanke som er drøftet
med SVV Sør er å få på plass et elektronisk system som kan fortelle sjåførene
hvor stor kapasitet som er ledig på
hvileplassene langs strekningen de ferdes. SVV vil undersøke de teknologiske
mulighetene, og er innstilt på å ta initiativ til et forsøksprosjekt.

Høringsmøte om økonomiplan Viken fylke
NLFs regionsjefer i henholdsvis region 1 og 3 deltok
med innlegg når Viken fylkesting avholdt høringsmøte på Teams om økonomiplanen for perioden
2021 – 2024.
Næringens representanter tok utgangspunkt i at
det i år er 10 år siden det meste av ansvaret for riksveier som ikke var stamveier ble overført fra staten til
fylkeskommunene. Det ble omtrent som å gi bort et
hus uten isolasjon i veggene. Det blir dyrt å bo i når
det skal varmes opp.
I NTP er det estimert et behov for oppgradering på
50 – 85 milliarder av disse veiene. I lys av dette blir
tallene i budsjettforslaget beskjedne.

Taler NLFs sak
Regionsjef Roy N. Wetterstad taler NLFs sak på
høringsmøte i Viken fylkeskommune
I februar sendte fylkeskommunen ut en melding om

at de i 2020 skulle legge asfalt på 250 kilometer fylkesvei i Viken. Med 5504 km fylkesvei vil det med det
tempoet gå 22-23 år mellom hver gang dekket fornyes.
Det ble også påpekt fra NLF at 250 kilometer er
betydelig mindre enn innsatsen som ble gjort før fylkeskommunene ble slått sammen. Tallene fra 2018
viser at da ble 373 kilometer asfaltert.
Som nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for de
som driver godstransport på veiene understreket NLF
hvor viktig det er at det gis høy prioritet å sørge for et
godt utbygget og godt vedlikeholdt veinett. Større
tildelinger av statlige midler er nødvendig, men også
bedre prioritering fra fylkeskommunen sin side. Dette
området faller for lett ut som taper i konkurransen
med alt det andre som det er politiske ønsker om å få
finansiert med offentlige midler.
Det dreier seg om samfunnsøkonomi, at norsk
næringsliv har et svært stort behov for å få økt sin

konkurransekraft. Dette avgjør om vi skal klare å
bidra til verdiskapning, arbeidsplasser og velferd.
Men det dreier seg også om sikkerhet. Det er 65
prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet
på fylkesveinettet enn på riksveinettet. I tillegg gir
det en svært stor miljøgevinst at veiene holder god
standard og at fremkommeligheten er optimal.
Videre tok NLF opp muligheten som ligger i smartere vedlikeholds- og veiutbyggingsprosesser. Vi kan
få mer vei og mer vedlikehold for pengene ved å gjøre
ting smartere og planlegge bedre, og det ble gitt
noen eksempler på hva som kunne gjøres for å få
utrettet mer til lavere pris.
Det ble også tatt opp at næringen har stort behov
for at skoleverket kan forsyne den med arbeidskraft,
og at det er viktig å ha å gode utdanningstilbud i videregående skole som fylkeskommunen har ansvar
for.
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Region 4 Agder og Rogaland

Tungbilkolonne på
Haukeli neste vinter?
Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) fra Rogaland,
har tatt opp saken om tungbilkolonner over Haukeli.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Han stilte følgende spørsmål til Statsråden: Vil statsråden tilrettelegge for at
det ved vanskelige kjøreforhold også over
E134 kan gjennomføres kolonnekjøring
kun for tungbiltransport.
Halleland mener som oss at fremkommeligheten for lastebiler er særdeles viktig, også på vinterstid. I situasjoner hvor
veien vurderes stengt for personbiler har
en ved flere fjelloverganger åpnet egne
kolonner for tungbiler. Dette gjelder
ikke for E134 over Haukeli, som har en

STORTINGSREPRESENTANT: Terje Halleland.

stor andel tungbiler.
Dette medfører stor frustrasjon og får
store konsekvenser for både sjåfører og
mottakere av varer.
Halleland fikk et langt svar fra Hareide. Dette var ikke Halleland fornøyd
med, og fulgte opp svaret med et nytt
spørsmål.

Nytt spørsmål og nytt svar.

Hareide svarer bra, og dette gir oss håp.
Hareide viste i dette svaret til utfordrin-

ger med å gjennomføre egne kolonner for
tungtransporten på E134 over Haukeli,
men Hareide er åpen for at det kan være
mulig å finne løsninger og at politisk ledelse i Samferdselsdepartementet gjerne
tar dialog med næringen og driftsentreprenørene om saken.
Hareide vil starte med å invitere bransjen til et møte for å drøfte saken og
hvordan den eventuelt kan tas videre, før
det er aktuelt å gi noe oppdrag til Statens
vegvesen.

Styremøte med varaordfører i Arendal
NLF Agder har den siste
tiden invitert ordførere til
våre styremøter. 24. november var det møte med
varaordfører Terje Eikin i
Arendal.
På agendaen var blant annet:

• A rbeidet opp mot Nye veier AS
• A rbeidet mot Agder FK i forbindelse med 415
• A rbeidet i forbindelse med veien til
Eydehavn
• A rendals investeringer i samferdsel
• Blir det Bypakke?
• Kommunens krav til transportører
ved innkjøp
• Kommunens krav til transportkjøp
• Parkeringsplasser/døgnhvileplasser
for storbil i Arendal.
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STYREMØTE: Fra venstre: Audun Skripeland, Terje Eikin og Jan Magnussen.

Varaordføreren sitter sentralt i det interkommunale samarbeidet som jobber
fram ny trasé på E18 fra Bamble til
Grimstad. Han tar våre innspill om blant

annet døgnhvilplass og bompengenivå
med inn i samarbeidet.
I tillegg gav varaordføreren positive
signaler ang. FV 415 og vei til Eydehavn.

Vinterutfordringer langs E39
Vi har siden 2008 hatt utfordringer
langs E39 straks det kommer noen millimeter med snø. Når vi vet at Vegvesenet har organisert seg med Drift og vedlikehold (DV) og Trafikanter og kjøretøy
(TK) som egne divisjoner, har vi vært
bekymret for samarbeid og interaksjon
mellom divisjonene. Vi er helt avhengig
av at TK er ute med kontroller når det
meldes snø, for å stoppe de som ikke vil
komme fram på E39. Vegvesenet vet
godt hvilke kjøretøy de skal stoppe. Derfor må de parkeres til snøværet er over
eller det er svart asfalt. E18 er stort sett
ikke problematisk med mindre det er
ekstremvær eller uhell.

Utfordres

NLF Agder utfordret drift- og vedlikeholdsdirektør sør, Stein-Roger Nilssen på
de utfordringer vi får på E39/E18 vinterstid. Vi vet at kystklimaet gir spesielle
vinterutfordringer der det regner i bunnen
av bakken og snør på toppen.

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDIREKTØR SØR:
Stein-Roger Nilssen.

Vegvesenet tok imot utfordringen og i
november hadde deler av styret i NLF
Agder et møte med Vegvesenet, TK og
DV. Det ble et konstruktivt møte, og vi
opplever Vegvesenet som framoverlent.
Så håper vi at alle aktuelle tiltak iverksettes og at vi får en problemfri vinter.
Det er spesielt viktig at det er forebyggende salting og hyppig brøyting i kjente problembakker.

Ny døgnhvileplass på E18 i Tvedestrand
Det har nylig åpnet enda en ny døgnhvileplass langs E18 på avkjøringen til Tvedestrand. Det er et flott anlegg som inneholder døgnhvile, trimapparater, kiosk,
dusj og andre nødvendige fasiliteter for
sjåfører. Etter hvert vil det også komme
sykler, så det blir lett å komme til Tvedestrand sentrum. Det vil bli gode priser på
overnatting for de som tar ukehvil.
Nå er det et meget godt nettverk av
døgnhvileplasser langs E18 til og med Lillesand. Så kommer det ny i Søgne i 2022
og videre vestover etter hvert som E39-utbyggingen skrider fram. Det blir landets
desidert beste strekning med fasiliteter for pauser og døgnhvile når veien står ferdig.

God Jul til alle medlemmer
og samarbeidspartnere
Tore Sigmundsen, Roar Osen og Reidar Retterholt

Nye kontraktsformer i Agder
fylkeskommune?
NLF Agder har hatt flere møter med
Agder fylkeskommune angående vei
og veivedlikehold.
Agder FK har planer om å gjøre tiltak i veivedlikeholdskontrakter så det
skal være enklere for fåbilseiere å tegne kontrakt direkte med Agder FK.
«Sirdalskontrakten» kan bli et slikt
forsøk. Den skal fornyes allerede høsten 2021. Da er det viktig at den som
har én eller to biler også går på kontrakten. Med en byggherrestyrt kontrakt tror vi at kvaliteten på vintervedlikeholdet blir bedre. Vi håper også
fylket ansetter en «veivokter» slik at
hierarkiet blir mindre og ansvar og
myndighet for roden blir hos utførende
ledd i størst mulig grad.
Vi kommer tilbake med informasjon
om utlysningen når kommer.

Avtale med
Bekken og Strøm
For å gi våre medlemmer best mulig
avtaler på arbeidstøy, profileringstøy,
sko med mer, har vi inngått en avtale
med Bekken og Strøm. MEF har samme type avtale og er meget fornøyd
med produktene og prisene.
Dette er virkelig en god avtale. Her
er det bortimot 60-70% rabatt på en
rekke nettopriser. I tillegg har medlemmer 40% rabatt på alt som finnes
på nettsidene. https://www.bekkenstrom.no.
Deres lokale selgere kommer gjerne
på besøk til din bedrift. Ta kontakt:
Rogaland: Jon Terje Gudmestad mob.
411 00 972. Adresse: Åsen Auglendsmyrå 1, Stavanger. Agder: Børge
Nilsen mob. 90 36 74 20. Adresse:
Rigetjønnveien 12, Kristiansand S.
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Region 5 Vestland

Ny døgnhvileplass på Sun
Torsdag 22. oktober ble det
gjennomført offisiell åpning
og miniseminar på Norges
mest moderne døgnhvileplass på Sunndalsøra. En
stor dag, der mange viktige
tiltak ble markert.
0

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no

Adm. dir. i NLF Geir A. Mo, fylkesordfører i Møre og Romsdal Tove Lise Torve og ordfører i Sunndal Ståle Refstie
erklærte døgnhvileplassen for åpnet.
Circle K serverte Peppes pizza og brus.
Ny kontaktperson i Circle K Møre og
Romsdal er Ina Therese Hoogerdijk
Husøy. Vi ønsker henne velkommen som
ny samarbeidspartner med NLF.
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Det var god stemning og fylkesordføreren fleipet med om det var døgnvillplass eller døgnhvileplass.
Torstein Ottem, som også er nestleder
i NLF Møre og Romsdal, vant kontrakten om å bygge og drifte døgnhvileplassen på Sunndalsøra blant 5 andre søkere.

Det Statens vegvesen la mest vekt på for
å få kontrakten var hovedsakelig kvalitet.
Nå har han fått bygget Norges mest moderne døgnhvileplass med gode fasiliteter.
Vi gratulerer med en flott ferdigstilt
døgnhvileplass, som allerede fra første
dag fyltes opp med biler.

Samarbeidsmøte om
sosial dumping

ILLUSTRASJONSFOTO: Stein Inge Stølen

ndalsøra
Etter åpningen ble det arrangert et
miniseminar med korte sekvenser. Programmet besto av:
• T
 odalsprosjektet av Bergsvein «Brøske»
• Rundkjøring FV 62 /industriparken av
«Sne» Per Helge Malvik og fylkesordfører Tove Lise Torve
• Bruer RV70 Sunndalen av Statens vegvesen Ruth Helene Myklebust
• M
 odulvogntog og 24-meter-vogntog
ved regionsjef Jan-Ove Halsøy
• 
Ro-ro-kai Sunndalsøra ved Hydro
Morten Elverhøy
• Nyhet om storsatsing på Sunndalsøra
av «Ductor» Mats Borgersen
• NLF, døgnhvileplasser og sammendrag
ved NLF adm.dir. Geir A. Mo
Vi gratulerer Torstein Ottem og transportnæringen så mye med en flott ferdigstilt døgnhvileplass!

Statens vegvesen sliter med å kontrollere kabotasje i Norge. Mye av grunnen
er uklar praksis ved håndheving av
dokumentasjonskrav.
Den 19. november gjennomførte NLF
region 5 et samarbeidsmøte med Arbeidstilsynet og Statens vegvesen for å
finne løsninger som kan gjøre det enklere å avdekke og sanksjonere mot bedrifter som medvirker til sosial dumping.
I dag utnyttes sjåfører som kjører for
utenlandske og useriøse transportselskaper på en kynisk måte. Sjåførene
har elendige lønns- og arbeidsvilkår,
og flere må bo i bilene i uker og måneder i strekk. Alt for at transportkjøper
og vareeier skal øke sine fortjenester.
Bekjempelse av ulovlig kabotasje er
et satsningsområde for Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. Omfanget av
den ulovlige kabotasjen er vanskelig å
tallfeste nøyaktig, men at det foregår i
stor skala er hevet over enhver tvil.
Det jobbes med få på plass elektronisk fraktbrev (e-CMR) for internasjonal transport. Elektroniske fraktbrev vil
avhjelpe problemet med uleselig skrift
og mangelfullt utfylte fraktbrev, men en
vil fortsatt ha utfordringer knyttet opp
mot hvem som er den egentlige transportkjøper. Sistnevnte sitter ofte i utlandet, og opererer via-via.

Statens vegvesen og Arbeidstilsynet jobber stadig for å bedre samarbeidet etatene imellom, og ønsker
flere verktøy for å stoppe den ulovlige
transportaktiviteten. Begge etatene
ønsker større bruk av gebyr slik at
innkreving kan foregå på stedet når
lovbruddet avdekkes. I dag må overtredelser anmeldes, noe som er ressurskrevende og dessverre ofte ender
i en henleggelse. Det blir som å «helle vann på gåsa» som det ble uttrykt
i møtet.
Både Statens vegvesen og Arbeidstilsynet ønsker større søkelys på avsender av godset. Slik regelverket er
utformet i dag, er det transportkjøper
og ikke avsender som blir ansvarliggjort. Regelverket bør endres/tilpasses
slik at avsender i større grad kan ansvarliggjøres på samme måte som
transportkjøper. Først da vil man få et
effektivt hjelpemiddel i kampen mot
de useriøse aktørene. Etatene vil derfor støtte NLF region 5 dersom det
blir tatt til orde for en lovendring.
Prosessen videre er påbegynt. Vi har
oversendt forslaget til forbundsstyret
i NLF for behandling. Forhåpentlig
vil dette forenkle arbeidet med å avdekke og sanksjonere mot ulovlig
transportaktivitet i fremtiden.
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Region 6 Trøndelag

Ring jula inn:

Stress og slit

Dette året ble nok noe annerledes enn det vi så for oss.
Som næring har de fleste opplevd «all time high», noe
som selvsagt er hyggelig.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Det at vi ferierer i Norge, samt at muligheten for grensehandel er kraftig
redusert, har skapt en enorm etterspørsel i Norge. Dette har medført
stor økning innenfor vareleveranser. I
tillegg benytter flere seg av netthandel,
noe som også bidrar kraftig til økt
transport for våre bedrifter. Samtidig
er det viktig å minne om at ikke alle
har like mye å gjøre. Det er fortsatt
rolig innenfor anleggssektoren, men vi
har tro på at det skal løsne etter hvert
som de store vegprosjektene kommer
skikkelig i gang.
Uansett hvor man befinner seg på
skalaen, så er det nok mange som opp-

lever stress og slit. Det er utfordrende
å gå for full maskin over lang tid, men
det er også utfordrende med lav aktivitet over lang tid. Dette gjelder ikke
bare for vår bransje. Det er nok mange
andre som opplever tøffere tider enn
oss. Det å gå inn i førjulstiden og påfølgende julehøytid uten en sikker arbeidsplass å gå til, vil nok være en stor
belastning for mange. Smittevern og
forskrifter begrenser samtidig folks
mulighet til å omgås på normal måte,
nettopp nå når man trenger det som
mest. Derfor blir det viktigere enn
noen gang å ta vare på hverandre.
Ring en venn.

Driving home for Christmas

Som sagt er det nok mange trafikanter som kommer til å stresse rundt på
våre veger frem mot jul. Faren for trafikkulykker er derfor økende. Derfor er
det viktig at våre sjåfører er ekstra fokusert i denne tiden. Vi har ingen å
miste. Alle skal komme trygt hjem til jul.

God Jul
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Møte om
godsterminal

Den 16. november var regionsjefen
invitert til nok et møte om godsterminal i Trondheimsregionen, denne
gangen med statsråd Linda H. Helleland (H), statssekretær John-Ragnar Aarset (H), stortingsrepr. Mari
Holm Lønseth (H) og Ingrid
Skjøtskift (H). Møtet var nok et resultat av tidligere samtaler om godsterminal, der våre tanker og ideer har
vakt interesse. Som kommentert i
tidligere nyhetsbrev, er det grunn til
å stille spørsmål om kost-nytten for
samfunnet dersom man skal bruke
milliarder på milliarder til godsterminaler for jernbane. Sett i forhold til de
svært begrensede godsmengder som
er realistisk å få overført fra veg til
bane, så er det etter vår mening helt
feil prioritering. Derfor har vi sagt at
jernbanen bør prioritere persontransport, en oppgave som er mer enn stor
nok med tanke på de utfordringer
man står overfor. Her er det nok å
nevne byvekstavtaler.
Når det gjelder godsoverføring så
bør man satse på sjøen. Her ligger
infrastrukturen klar og det er små
investeringer som må til for å få et
konkurransedyktig tilbud for vårt næringsliv. Mange er kjent med Ocean
Space Centre, der vi tar høyde for å
være ledende i verden når det gjelder
maritim kompetanse og teknologi.
Midt-Norge er selve arenaen for denne satsningen. Det er derfor viktig at
vi prioriterer godsoverføring til sjøen,
slik at vi bidrar til å skape etterspørsel
på det vi utvikler. Samspillet mellom
næringslivet og forskningen er avgjørende for å lykkes.
Utfordringen for våre politikere blir
selvsagt prioritering. Det har liksom
vært politisk korrekt å si ja til godsoverføring fra veg til sjø og bane. Det
er vel få som har tenkt kost-nytte og
logistikk når budskapet er repetert i
statsbudsjett etter statsbudsjett gjennom flere tiår. Hvem blir de første til
å prioritere?

Energisenter Hitra
Hitra kommune gjennomfører nå en konseptutredning av hydrogen basert på ren
vindkraft fra Hitra, et samarbeid med
Enova, Trønderenergi, NTNU, KNH og
Hitra Industripark og kysthavn. Man ser
blant annet på hvordan Sandstad i fremtiden kan være et knutepunkt for fylling av
fremtidens drivstoff. Et energisenter kan
for eksempel inkludere hydrogenproduksjon og bunkring av fartøy, lading av
tungtransport på land og andre energirelaterte tjenester som landstrøm, lading av
fartøy og biler, og hydrogen til landbasert
transport. Slike løsninger er av stor verdi
for å få på plass tilstrekkelig infrastruktur
for null- eller lavutslippsløsninger innen
transport, og dermed muliggjøre klimavennlig drift av industri og næringer langs

kysten, og nå klimamålene Norge har
satt seg. Prosjektet
bidrar også til å styrke Hitra kysthavn
som et naturlig knutepunkt for regionen,
samt bidrar med lokal verdiskaping.
Den 20. november
ble det arrangert en
workshop i utredningsprosjektet for å gå
gjennom de funn man hadde gjort gjennom utredning og kartlegging, arbeidspakke 1. Prosjektet hadde snakket med en
del relevante aktører og fått innsikt i deres
rutiner, behov og barrierer. Oppsummert
kan man si at tilbakemeldingene har vært

meget positive, samt at man har fått et meget godt bilde på dagens rutiner. Dette
danner et godt grunnlag for arbeidspakke
2, der man skal finne og vurdere alternative løsninger. Prosjektet avsluttes i august
2021. Det blir spennende å følge prosjektet, samt bidra til løsninger som sikrer det
grønne skiftet.

→ flom.no

VI FÅR
DEG DIT.
Uansett føre.

Vår beste BLÅMANN
noensinne
Den velkjente BLÅMANN kjettingen er
nå mer slitesterk enn aldri før. Det betyr
at den er sterkere. Det betyr at den er
tryggere. Det betyr at den får deg dit
du skal. Uansett føre.
Den spesialutviklede herdemetoden
gjør det mulig for oss å lage en kjetting
som beholder sin slitestyrke lenger
enn andre kjettinger som er basert på
tradisjonelle herdemetoder. Vi kaller det
BLÅMANN HERDING
Les mer på www.flom.no

Flom Kjetting as
Stokkevannveien 17
Stathelle, Norway
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Vellykket samarbeidsmøtet
med Nordland fylkeskommune
16. november gjennomførte
NLF Nordland samarbeidsmøte med Nordland fylkeskommune.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

Dette er i realiteten første møtet av denne karakter siden oppløsningen av sams
vegadministrasjon. Fra NLF stilte, foruten administrasjonen, fylkesleder Einar
Endresen og nestlederen i forbundsstyret
Alv Ervik.
Nordland fylke var godt representert
med både fylkesdirektøren for Transport
og infrastruktur og fylkesråd for Samferdsel Bent-Joacim Bentzen. I tillegg var
det både prosjekt-/seksjonsledere til stede.
En av målsetningene fra NLFs side var
å skape større forståelse for hvordan
fremtidens vintervedlikeholdskontrakter
måtte utformes. Fylkeskommunen skal
som veieier utforme nye driftskontrakter.
Dette er en prosess hvor de ønsker å
«skynde seg sakte». Noen kontrakter videreføres i den form de hadde med Statens vegvesen, og vil ikke endres før
kontraktsperioden er over.
De forventer også at erfaringer fra andre fylkeskommuner kan være nyttig for
videre prosess.

NORDLAND FYLKESKOMMUNE: Bent Joacim Bentzen (Sp).

To hatter

NLF sitter i realiteten med to hatter i disse forhandlingene, både som representant
for veibrukerne og som representant for
de utførende entreprenørene. Det viktigste er likevel trafikksikkerhet og fremkommelighet. Dette oppnås kun ved gode
driftskontrakter som gir entreprenøren
mulighet både fysisk og økonomisk til å
opprettholde den veistandarden som kreves.
NLF ønsket i utgangspunktet et transparent system som hindret at de store
riksentreprenørene presset underentreprenørene til avtaler som er urimelige.
Fylkeskommunen så dette som en utfordring da forretningsmessige anliggende
ikke er naturlig å eksponere i kontraktsforhandlingene.

Sørfold-tunnelene

NTP-prioriteringene til Nordland Fyl-

Endringer av fergerutene
Tysfjordkryssingen
Det er i forbindelse med ombyggingen av fergeleiene på Tysfjord-sambandene sendt ut forslag til nye fergeruter (saken ligger på regionssidene på lastebil.no).
Saken er distribuert til samtlige medlemmer i Region 7 og vi har
mottatt noen svar. Det som er gjennomgående er at nattfergene på Drag
– Kjøpsvik må være samsvarende med de som kjøres på Bognes -Skarberget. Når det først skal gjøres endringer, er det på sin plass at avgangstidene tilpasses togtrafikken. Høringsfristen er 14. desember.
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keskommune var neste punkt på programmet og vi fikk en god gjennomgang
av prosjektene som ønskes prioritert. Det
er spesielt Sørfold-tunnelene som er
fokus, og det forventes at dette arbeidet
videreføres i henhold til planene.
Under eventuelt hadde NLF to saker,
den første omhandlet fergesambandene
Drag – Kjøpsvik og Bognes - Skarberget. Her ønsker NLF Nordland at sambandet Drag-Kjøpsvik prioriteres spesielt på vinterstid. Dette vil ha store
trafikksikkerhetsmessige effekter, hvor
all trafikk fra Fauske til Narvik slipper å
kjøre Ulvsvågskaret, Tortenåsen og over
fjellet ved Skarberget. Denne løsningen
vil vi få en prøve på i forbindelse med
ombygging av fergeleiene (dette gjøres
for å klargjøre fergeleiene for 0-utslippsferger). I tillegg fremsatte NLF et sterkt
ønske om å endre avgangstidene på sambandene slik at trafikken fra togstasjonen på Fauske kunne rekke fergene med
fornuftig kjøring. Dette er også et godt
trafikksikkerhetstiltak. Siste punkt på
programmet var Statens vegvesens flytting av oppkjøringssted for tungbil. NLF
mener at det er helt uholdbart at denne
oppkjøringen skal skje på Fauske – på
bekostning av Bodø. Saksinformasjon er
oversendt fylkeskommunen.
Nytt møte er planlagt 10. mars.

Modulvogntog på tømmerveinettet
Veidirektoratet har sendt ut en høring
til landet fylkeskommuner. Høringen
omhandler hvilke deler av fylkesveinettet som skal åpnes for modulvogntog
type 1 og 2, samt 24-meters-vogntog.
De veiene som er aktuelle å åpne nå er
de samme fylkesveiene som er åpnet for
24-meters-tømmervogntog. Fylkeskommunene er bedt om å svare på hvilke veier de ikke ønsker å åpne.
Det er ventet at det meste av riksveier blir åpnet for modulvogntog medio
desember.
NLF i Nord har kontaktet fylkeskommunene i Nordland, og Troms og Finnmark, for å få en dialog rundt dette.
Begge fylkeskommunene er restriktive på å åpne mange veier for modulvogntog, de har bedt NLF spille inn
noen få veier som vi mener er viktig å
få åpnet og som vi tror er egnet for disse vogntogene.
Vi har vært i dialog med aktører som
i dag driver med modulvogntog og med

aktører som driver med tømmertransport for å se på hvilke veier som er
mulig å åpne.
Alle tre fylkesstyrer i region 7 har
behandlet saken og vi har oversendt
listen til respektive fylkeskommuner og
håper at vår innstilling blir tatt til etterretning.
Fylkesråd for samferdsel i Nordland,

Bent-Joacim Bentzen har i samtale
med departementet fått klarhet i at veilistene kan oppdateres flere ganger enn
de tidligere to ganger pr. år.
Hvis det er strekninger som ønskes
vurdert, ber vi dere om å ta kontakt
med administrasjonen i regionen slik at
vi kan videreformidle disse ønskene.
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Jubilanter:

50

Geir Ove Bentsen, 2280 Gjesåsen

60

Atle Olav Smestad, 1880 Eidsberg

75

Svein A. Aspholt, 3514 Hønefoss

75

Joar Magne Sørdahl, 7170 Åfjord

18.01

Geir kjøpte sin første lastebil våren 1994. En Scania R142, som han kjørte stykkgods med, mellom Norge og Sverige.
I dag har han én bil, Scania R650 med skap og henger fra Ekeri. Han har fast kontrakt med Bergene Holm AS. Han
sitter i NLFs styre lokalt. Den store lidenskapen utenom jobb er fotball og Liverpool FC.

14.01

I 1982 startet lastebilkarrieren. I dag har han én lastebil, en MAN krokbil. Kjøringen er landbruksbasert for Lekum
Mølle & Mysen Kornsilo. Hobbyene er gamle motorsykler og biler.

23.01

15.02

75

17.02

Svein begynte å kjøre for Engseth Busslinjer på Hønefoss i 1968. I 1976 startet han for seg selv og holdt på til 2012.
Da kjørte han trekkvogn for Østlanske Spennbetong/Spenncom. I dag kjører han litt når det er behov. Han bruker mye
tid på småbruket i Hedalen, og på to veteranbiler, Volvo Amazon og Mercedes 280 S.

Da Joar som 18-åring begynte å kjøre lastebil falt valget på gruskjøring og senere ble det tømmer- og dyretransport.
I 1972 startet han og broren eget firma, og drev hovedsakelig med melketransport, men også brøyting og veivedlikehold. I dag driver han firma Brødr. Sørdahl AS. De har to vogntog som kjører melk for Tine og en krokbil til diverse
bruk. Joar har vært medlem i NLF i ca 30 år. Fritiden bruker han på jakt.

Kjell Fredrik Solberg, 8209 Fauske
I 1964 startet Kjell å kjøre for et grossistfirma. Bilene han kjørte var Volvo og Scania. På det meste hadde han
10 biler. For Nordlandsbryggeriet og senere Ringes fraktet han øl og mineralvann. I dag kjører han som timesjåfør
for diverse oppdragsgivere. Han meldte seg inn i NLF i 1972 og var leder i fylkesavdelingen i 7 år, og for lokalavdelingen i ca 10 år. Han er fortsatt aktiv i NLF. Fritiden går med til hytta og familien.

75

Fritz Ivar Bekkevold, 1793 Tistedal

80

Knut Wåtland, 7300 Orkanger

19.02

I 1964 startet hans karriere. Lastebilen den gang var en Mercedes Benz 322. Han kjørte grus, brøytet snø og strødde
på vinterstid. I tillegg drev han med veivedlikehold. I dag har han én bil, en Scania G480 Boogie. Nå kjører han sand,
korn, flis og dustex. Han har vært medlem i NLFs lokale styre. Travhester, jakt og gammeldans er kjærkomne hobbyer.

16.12

85

03.02

60

Knut Wåtland er en meget oppegående 80-åring og er fortsatt aktiv i sitt firma Wåtland Kran og Transport AS.
Selv etter et langt liv i bransjen holder han koken. Han har fått forskudd på 80-årsgaven, en splitter ny Volvo. På
fritiden liker han å reise og kjøre rundt i bobilen sin.

Harald Ramsøy, 7716 Steinkjer
I 1957 tok Harald utvidet sertifikat til Offentlig busslast, men karrieren startet i 1954. Han har kjørt lastebil, buss, drosje og
tankbil. For Statoil kjørte han i 32 år. I 1998, da han var 62 år pensjonerte han seg. Fritiden bruker han på hytta på fjellet med
mye vedhogst. Ellers er hage og blomster en stor interesse.
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Alltid tilgjengelig,
uansett hvor dagens
arbeidsplass blir.
Les mer på Telenor.no/bedrift

Jubilanter:

Fødselsdager i januar
80 år

14. Tore Buer, 3948 Porsgrunn

20. Kjell Erik Strand, 2900 Fagernes

18. Halvor Brekke, 3855 Treungen

17. Hans J Egge, 2760 Brandbu

25. Knut Moen, 8664 Mosjøen

21. Kaare Hodnemyr, 4517 Mandal

30. Leif Evensen,
2324 Vang på Hedmarken

27. Jan Inge Bjørnsen, 4343 Orre

28. Edvin Moen, 7550 Hommelvik

50 år
60 år

5. Arne Gundersen, 4708 Vennesla

2. Egil Torgersen, 4020 Stavanger

12. Rune Holmen, 9615 Hammerfest

3. Frank Olsen, 8643 Bjerka

18. Geir Ove Bentsen, 2280 Gjesåsen

5. Per Arne Bjerklund, 1433 Ås

20. Ramesh Nagarajah, 8315 Laukvik

6. Jarle Aaslund, 2838 Snertingdal

21. Ole Martin Sørengen, 2940 Heggenes

6. Åge Reinfjord, 8920 Sømna

22. Jarle Hannevold, 3092 Sundbyfoss

1. Erling Ludvig Liabø, 7540 Klæbu

7. Claus Martin Svalestad,
3157 Barkåker

8. Ola Mo, 2653 Vestre Gausdal

29. Dag Halvard Hansen,
3085 Holmestrand

14. Atle Smestad, 1880 Eidsberg

8. Jan Kjønnås, 8658 Mosjøen

15. Ivar Mustvedt, 3719 Skien

75 år
5. Torolf Skjelin, 1659 Torp
23. Svein Aspholt, 3514 Hønefoss
31. Egil Hårtveit, 4529 Byremo
70 år

Fødselsdager i februar
85 år

70 år

50 år

3. Harald Ramsøy, 7716 Steinkjer

4. Thore Kjølseth, 2209 Kongsvinger

1. Eldar Håhjem, 6260 Skodje

6. Ragnar Aasen, 3517 Hønefoss

5. Agnar Apeland, 4150 Rennesøy

80 år

10. Rolf Henriksen, 9102 Kvaløysletta

7. Jørn Ringdahl, 3520 Jevnaker

6. Ivar Ravnås, 3350 Prestfoss

14. Svein Olaf Sundquist,
9302 Rossfjordstraumen

24. Terje Rathe, 7100 Rissa

22. Kjell Mundal, 6723 Svelgen

28. Arnt E Quille, 1930 Aurskog

7. Ole Thorbjørn Nymoen,
3350 Prestfoss
24. Gunnar Svendsgård, 8150 Ørnes

25. Wilgot Hugo Enoksen,
9040 Nordkjosbotn

75 år

60 år

6. Odd-Johan Bolle, 9311 Brøstadbotn

7. Asbjørn Eidet, 7380 Ålen

8. Jostein Moe, 7750 Namdalseid

7. Magnar Solvang, 9040 Nordkjosbotn

9. Rasmus Løvold, 6146 Åheim

10. Tommy Jensen, 5308 Kleppestø

14. Erling Syltern, 7170 Åfjord

11. Hans Georg Hess, 7335 Jerpstad

15. Svend Grundekjøn,
4634 Kristiansand S

12. Inge Asbjørn Stene, 7870 Grong

15. Joar Magne Sørdahl, 7170 Åfjord
17. Kjell Fredrik Solberg, 8209 Fauske

18. Helge Rabstad,
2324 Vang på Hedmarken

19. Fritz Ivar Bekkevold, 1793 Tistedal

18. Roy Andersen, 8475 Straumsjøen

19. Svein Olufsen, 5302 Strusshamn

19. Bernt Andreassen, 2000 Lillestrøm

28. Per Arne Yri, 3402 Lier

22. Jan Martin Høyslo, 7620 Skogn

9. Asbjørn Unnli, 2847 Kolbu
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15. Bernt Berntsen, 4824 Bjorbekk

25. Stig Nilsen, 4400 Flekkefjord

TK DASHBOARD
En ny hverdag for transportører og
entreprenører

Samarbeid med dine
kollegaer og hold deg oppdatert!

Bygg ditt eget dashboard
Med vårt dashboard løsning er det
mulig å lage egne rapporter med de
nøkkeltallene som er relevant for din
bedrift.

Skybasert løsning
All dataen din ligger trygt i skyen og
vil være tilgjengelig så lenge det finnes
tilgang til internett.

Ingen fysisk installasjon

Vi laster ned data direkte fra dine
kjøretøy og maskiner. Du slipper
derfor kostbar fysisk installasjon.

KONTAKT OSS FOR Å HØRE
MER OM TK DASHBOARD
LES MER

VI SAMLER OG
BEARBEIDER
DATA FRA DINE
EKSISTERENDE
SYSTEM!

Anders Nordermoen
anders@digitnord.no
telefon: +47 482 77 540

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 Einar Warloff Sand
Varlo 3, 3300 Hokksund
Mobil: 90 68 05 69
e-post: pe-sand@gs-transport.no
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 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
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

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
BILBERGING

TEKNISK
Mobil

Leder: Alv Ervik
Fagansvarlig: Frank Lauritz Jensen

E-post

Mobil

E-post

95 87 69 08 aer@lastebil.no

Leder: Kjell Haugland

91 13 53 00 kh@orland.no

90 94 14 30 flj@lastebil.no

Fagansvarlig; Dag Nordvik

99 50 17 17 dn@lastebil.no

Ressurspersoner:

Ressurspersoner:
Region 3: Ivar Mustvedt

99 45 2 161 ivarmust@online.no

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen

95 19 94 46 semijan@online.no

Region 5: Inge Råheim

91 66 57 57 inge@raaheim.no

93 24 20 99 post@bilberging.com

Region 5: Per Bortheim

95 11 45 30 per@bortheim.no

Region 3: Dag Lie

90 57 66 41 d-li2@online.no

Region 6: Arnt Egil Aune

91 39 69 69 ae@aune-transport.no

Region 4: Gunnar Hunsbedt

95 25 70 00 gunnar@hunsbedt.no

Region 6: Kay Arne Kristiansen

90 77 16 36 kayarne@kristensenstransport.no

Region 5: Raymond Nordvik

46 91 76 80 raymond@hordredning.no

(Ressursgruppene er knyttet til Teknisk faggruppe basert på sak)

Region 6: Jo Roger Blengsli

41 43 83 50 joroger@blengslibilberging.no

Region 7: Tor Sverre Isaksen

99 55 58 74 torsverre@tsinorway.no

NLF: Dag Nordvik

99 50 17 17 dn@lastebil.no

Region 1: Geir Homlund

92 85 78 76 geir@bkranservice.com

Region 2: Ove Thoresen

RESSURSGRUPPE SPESIALTRANSPORT 65T+
Mobil

TØMMER
Mobil

E-post

Leder: Øyvind Lilleby

90 54 33 10 ol@lastebil.no

Fagansvarlig: Dag Nordvik

99 50 17 17 dn@lastebil.no

Ressurspersoner:

E-post

Leder: Kjell Haugland

91 13 53 00 kh@orland.no

Fagansvarlig: Dag Nordvik

99 50 17 17 dn@lastebil.no

Ressurspersoner:
Region 1: Thomas Aarnes

93 44 0 872 thomas@bulltrans.no

Region 2: Iver Grini

45 24 24 24 lamask@online.no

Region 4: Kai Werdal

90 16 15 55 kai@werdal.no

Region 6: Odd-Are Skogstad

97 03 8 702 odd.are.skogstad@proventransport.no

NLF: Guttorm Tysnes

95 77 47 61 gt@lastebil.no

Region 1: Bjørn-Erik Unneberg

90 12 75 12 Bjorn.unneberg@gmail.com

Region 1: Egil Haugen

90 95 78 52 egilh2@online.no

Region 2: Frank Olav Korntorp

93 24 15 94 folako@online.no

Region 3: Ivar Mustvedt

99 45 21 61 ivarmust@online.no

Leder: Øyvind Lilleby

90 54 33 10 ol@lastebil.no

Region 3: Ørnulf Warberg

91 88 50 45 warberg@trekk.no

Fagansvarlig: Dag Nordvik

99 50 17 17 dn@lastebil.no

Region 4 : Dag Magne Grødum

90 82 97 93 marit@oddgrodum.no

Ressurspersoner:

Region 5 : Gøran P. Kårstad

95 98 81 90 gpkarstad@gmail.com

NLF: Guttorm Tysnes

95 77 47 61 gt@lastebil.no

48 07 52 96 postmaster@kverndal.no

Region 2 : Kjell Jon Nyløkken

90 06 61 99 kjell.jon@dyretransport.no

Region 4: Egil Torgersen

99 24 06 64 e@rt-as.no

Region 5: Frank Holene

97 55 88 34 frank@holene.no

Region 6: Kennet Arntsen

90 08 29 47 arntsken@online.no

Region 6 : Gunni Kverndal Amundal

DISTRIBUSJON OG LANGTRANSPORT
Mobil

E-post

Leder: Bjørn Ivar Gunhildgard

90 03 54 40 big@lastebil.no

Fagansvarlig: Jan-Terje Mentzoni

41 50 67 80 jtm@lastebil.no

DYRETRANSPORT (FORELØPIG)
Mobil

E-post

ADR
Mobil

E-post

Leder: Kjell Haugland

91 13 53 00 kh@orland.no

Ressurspersoner:

Fagansvarlig: Jone Klingsheim

46 85 81 40 jk@lastebil.no

Region 1: Bård Solberg

90 78 22 12 bard@solbergtransport.no

Ressurspersoner :

Region 2: Ørjan Bråthen

98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no

Region 3: John Erik Kjettorp

98 24 10 21 johnerik@dgm.no

Region 4: Ove Erik Vika
Region 5: Nils Anders Larsen

Dag Nordvik

99 50 17 17 dn@lastebil.no

Region 1: Tor Vidar Frydenlund

91 38 03 85 torvidar@ngtas.no

Region 2: Ørjan Bråthen

98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no

91 66 55 30 oveerik.vika@sr-group.no

Region 3: Audun Tandberg

90 53 12 98 audun@tandbergtrans.no

90 03 52 18 nils-ala@online.no

Region 3: Terje Grønaasen

99 20 78 08 terje@lgt.as

Region 3. John-Erik Kjettorp

98 24 10 21 johnerik@jekra.no

Region 4: Jarl Kvam

90 55 25 18 jarl.kvam@litra.no

Region 4: Ove Erik Vika

91 66 55 30 oveerik.vika@sr-group.no

Region 6: Oddbjørn Kristensen

90 77 43 67 oddbjørn@kristensenstransport.no

Region 7: Rune Holmen

91 79 86 92 holmtran@online.no
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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@gmail.com

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.
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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 anbefaler deg å velge

IF PENSJON

Valget er egentlig enkelt, for vi tilbyr innskuddspensjon for
NLFs medlemsbedrifter – til vår aller laveste pris. Det betyr
at du ikke betaler noen kontraktskostnad – og får i tillegg
reduserte kostnader per ansatt.
Velger du pensjon fra If får du alle forsikringene dine samlet
på ett sted. Til garantert laveste pris. Enklere blir det ikke.
Ta kontakt med en av våre NLF-spesialister på 21 49 71 69
eller snakk med din faste kontaktperson i If.

71523_0 Inhouse NO

I samarbeid med:

