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«Fair Transport gir oss muligheten til å ha alt klart når det trengs. Min erfaring er
at det var mye arbeid å oppnå sertifiseringen. Men når vi først hadde det på plass, er
det egentlig en gullgruve.» – Thomas Aarnæs, Bull Trans Oslo. Side 6
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årrekke har manglet gode svar. Nå står forbundsleder Tore
Velten i spissen for NLFs ferske oversikt som presenterer ny
kunnskap om kabotasjesituasjonen i Norge. Side 18-32
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Når følelser
møter fornuft
Scanias oppdaterte V8-serie er to brikker i et puslespill. Fantastiske kjøreegenskaper
og legendarisk motorlyd - kombinert med fremragende ytelse og opptil 6% lavere
drivstofforbruk. Det nye Scania V8-sortimentet - når følelser møter fornuft.
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Næringens
viktigste talerør
Vi har lagt bak oss et år som mangler sidestykke i NLFs historie. 2020 har
tydelig vist oss hvor skjørt samfunnet faktisk er, og hvor lite som skal til
2020 ble samtidig
for å rive opp den etablerte hverdagen med roten. Ingen har gått uberørt
et positivt år for et av
gjennom pandemien. Selv om Norge er et av landene med lavest dødstall
NLFs aller viktigste
sett opp mot befolkningen, har svært mange blitt preget av de øko- initiativ: Fair Transport.
nomiske konsekvensene. Dette gjelder også NLF-bedriftene.
Antallet sertifiserte
Det er i slike tider det skal lønne seg å være organisert. NLF har, gjennom
bedrifter øker. Det
kontinuerlig arbeid opp mot myndighetene, frontet næringens behov både
gjør også etterspørselen
når det kommer til unntak for kjøre- og hviletid, grensekontroll, karanpå transportkjøpertenespørsmål og økonomisk støtte. Vi opplever å bli hørt i mange saker og
fronten.
får skryt av myndighetene for vår tydelighet, ryddighet og saklighet – selv
om vi ikke får gjennomslag for alle våre saker.
2020 ble samtidig et positivt år for et av NLFs aller viktigste initiativ: Fair
Transport. Antallet sertifiserte bedrifter øker. Det gjør også etterspørselen på transportkjøperfronten.
Som forventet dukker det opp spørsmål knyttet til hvilke bedrifter som kan bli sertifisert, noe som har
ført til ytterligere forbedringer og innstramminger både knyttet til dokumentasjonskrav, vilkår og
ikke minst videre oppfølging. Derfor har NLFs forbundsstyret nå opprettet et eget godkjenningsutvalg, et nytt brukerforum og etablert en formålsparagraf for Fair Transport. Dette skal gjøre et godt
program enda bedre.
Parallelt med Fair Transport-arbeidet fortsetter vi vår utrettelige innsats med å kartlegge omfanget
av useriøs og kriminell transportaktivitet. I denne utgaven av NLF-Magasinet presenteres den største
og mest omfattende oversikten over kabotasjekjøring i Norge. Den gir ny og viktig kunnskap om et
tema som altfor lenge har fått leve i skyggene. Funnene er dels sjokkerende, og dels oppløftende. Vi
håper det kan bidra til at myndighetene nå retter enda sterkere skyts mot aktører som åpenbart driver
organisert transportkriminalitet gjennom ulovlig kabotasje.
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NLF lar seg ikke kneble!

Bladet utkommer 8 ganger årlig

I Øvre Romerike tingrett forsøkte Vlantana Norge AS seg forleden på et i Norge helt unikt sprell. De
ønsket å nekte NLF, og i særdeleshet vår redaktør Stein Inge Stølen, å referere fra den pågående rettssaken der 52 tidligere ansatte har saksøkt selskapet og dets tidligere daglige leder for over 16 millioner
kroner, for det saksøkerne påstår er å ha «grovt utnyttet saksøkernes utsatte og sårbare stilling, og i lang
tid systematisk krenket grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Det hele avtegner et bilde av omfattende
sosial dumping.» *
Dette er oppsiktsvekkende, og et gufs fra en tid i Øst-Europa vi trodde vi var ferdig med. La det være
helt klart: NLF sloss for å styrke norske transportørers konkurranseevne og for konkurranse på like
vilkår. Det er vårt samfunnsoppdrag. Som en del av dette skriver vi også om bedrifter som kontrollmyndighetene mener bryter lover og regler. Det gjør vi på en ærlig, redelig og etterrettelig måte. Vi
lover å fortsette med dette arbeidet til tross for tvilsomme forsøk på å stoppe oss.
Arbeidet NLF gjør for å bistå bedriftene og næringen gjennom pandemien, avsløre transportkriminalitet, styrke konkurranseevnen for norske transportører og sikre en trygg og sikker infrastruktur
underbygger vårt samfunnsoppdrag som næringens viktigste talerør. Det lover vi å fortsette med
også i 2021.
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Fair Transport:

– Det er egentlig en
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gullgruve

Stadig flere små og mellomstore bedrifter blir godkjent
som Fair Transport-bedrift.
En av disse er Bull Trans
Oslo AS, som allerede har
opplevd praktiske fordeler
ved sertifiseringen.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Bull Trans Oslo er en tradisjonsrik transportbedrift som har skåret seg ut en nisje
innen spesialtransport. De har de siste
årene vokst fra to til fem biler, som alle
frakter ting som er stort, langt, tungt og
bredt.
– Veksten har handlet om at vi har
fulgt kundemassens ekspansjon. Når
oppdragsgiverne våre vokser og blir tilsluttet større entreprenørfirmaer, følger vi
med. Men da kommer også kravene, forteller Thomas Aarnæs, som driver selskapet sammen med faren Øystein.

ISO-bedriftene ga tommel opp

Da han hørte om Fair Transport på et
NLF-seminar på Storefjell, skjønte han
at dette kunne være midt i blinken for
både deres selskap og andre små transportbedrifter.
– Mange av våre oppdragsgivere er
ISO-sertifisert. De setter derfor ISO-sertifisering høyt og krever dokumentasjon
av sine underleverandører på det nivået.
Men å oppnå en slik sertifisering, å ta
kostnadene og oppfølgingen rundt det, er
noe som er svært vanskelig for små bedrifter. Da fremsto Fair Transport som en
utrolig bra løsning, forteller han.
Aarnæs undersøkte derfor hvorvidt Fair
Transport oppfyller dokumentasjonskravet overfor de ISO-sertifiserte oppdragsgiverne.
– Vi la frem dette for flere store importører i Norge, som gikk gjennom punktene i sertifiseringen og ga tommel opp.

LIGGER I FORKANT: Thomas Aarnæs i Bull Trans Oslo AS
tror transportkjøperne vil stille stadig tydeligere krav til
sine underleverandører. Da vil Fair Transport for mange
være et avgjørende verktøy. Foto: Stein Inge Stølen
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Fair Transport:

Sparer mange
administrasjonstimer

Bull Trans Oslo satte i gang sertifiseringen i 2020, men måtte legge dokumentasjonsarbeidet på is da Covid-19-pandemien brøt ut. Da forholdene hadde roet
seg, tok de opp ballen igjen og fullførte
sertifiseringen høsten 2020. Aarnæs
skryter av hjelpen de har fått av NLF
underveis.
– De tok jevnlig kontakt
og lurte på om det var
noe de kunne bistå
med. Utrolig bra
oppfølging.
Vi la frem vår Fair Transport-status,
Etter å ha oppog spurte om det var noe konkret data
nådd Fair Transport-status har
de ville at vi skulle hente ut. Vi fikk som
fordelene ikke latt
svar at det trengte vi ikke. Det at vi
vente på seg.
var Fair Transport-sertifisert var
– I desember
i deres øyne godt nok
mottok vi krav om
dokumentasjon fra en
større oppdragsgiver. Dette
gjaldt alt fra å kunne fremlegge
trafikksikkerhetspolicy, internopplæring LITEN, MEN STOR: Bull Trans Oslo AS er en relativt liten bedrift som slett ikke er redd for å ta på seg store og kompliserte
løft. Foto: Stein Inge Stølen
og systemer for avvikshåndtering, lønnsog arbeidsvilkår, for å nevne noe. Vi preAarnæs er ikke i tvil om at et slikt do- på kontoret får i mine øyne en kjempesenterte vår Fair Transport-status, og kumentasjonsarbeid ville ha blitt en tung jobb.
spurte om det var noe konkret data de og dyr prosess om de ikke hadde hatt Fair
ville at vi skulle hente ut. Vi fikk som svar Transport-status.
– Transportkjøperballen har
at det trengte vi ikke. Det at vi var Fair
– Jeg tror at vi ville blitt nødt til å inn- begynt å rulle
Transport-sertifisert var i deres øyne godt hente dokumentasjon for hvert enkelt Som kjørende bedriftsleder er han tett på
nok.
punkt som ble etterspurt. Den som sitter lastebilnæringens utfordringer hver eneste

TUNGE TAK: Her er et lite utvalg av bilder fra
Bull Trans Oslos Facebook-side, som viser
noen av utfordringene bedriften takler til
daglig. For de som ønsker å se mer, er det
bare å besøke selskapets Facebook-side, som
i dag har over 15 000 følgere.
Foto: Bull Trans Oslo
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KOMPETENT: Når en driver med spesialtransport med et tosifret antall aksler, er det viktig å ha kompetansen i orden.
Foto: Stein Inge Stølen

dag. Til tross for mange negative
utviklingstrekk de siste årene ser han lyst
på spesielt én ting.
– Jeg merker nå at ballen med transportkjøpers ansvar har begynt å rulle. Det
er mange som kjenner på det ute blant
oppdragsgiverne.
Som følge av en økt bevissthet rundt
ansvaret tror Aarnæs at transportkjøper-

nes krav overfor transportbedrifter vil bli
langt strengere fremover.
– Og da er det viktig å prøve å være
tidlig ute. Fair Transport gir oss muligheten til å ha alt klart når det trengs. Min
erfaring er at det var mye arbeid å oppnå
sertifiseringen. Men når vi først hadde
det på plass, er det egentlig en gullgruve.
Det er så enkelt og raskt å levere fra seg
påkrevd dokumentasjon når spørsmålene
kommer.
Samtidig savner han tydeligere oppfølging av transportkjøperansvaret fra myndighetene.

– Det kommer stadig nye pålegg og
krav. Men etterkontrollen mener jeg i dag
er for dårlig.
I tiden som kommer ser han frem til å
følge opp Fair Transport-kravene og la
dem bli en sentral del i den daglige driften.
– Prioriteringen vår nå fremover er å
implementere tankegangen i hele bedriften og involvere alle ansatte, med internmøter, oppfølging og omlegging av en del
systemer. Jeg synes det er bra at Fair
Transport vekker oss som arbeidsgiver. Vi
får også et ansvar, avslutter
Aarnæs.
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Fair Transport:

– En viktig milepæl for Fair
Etter halvannet år med sertifisering, kvalitetssikring og
oppfølging, kan NLF straks markere at hele 200 bedrifter
har oppnådd Fair Transport-status. Samtidig blir kravene til
sertifisering strammet ytterligere til. NLF-direktør Geir A.
Mo tror dette vil bli et viktig ledd i arbeidet med å ivareta
transportkjøpers ansvar.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Hovedpoenget med Fair Transport er
ikke å gi bedriftene et klistremerke som
kan brukes til markedsføring. Det er en
ordning som forplikter, og som krever at
det gjøres et vesentlig arbeid for å dokumentere kvalitetsarbeidet i virksomheten.
Erfaringene vi har gjort oss i denne første
tiden har vært svært verdifulle i så måte,
forteller NLF-direktør Geir A. Mo.
Han understreker at kvalitet er viktigere enn kvantitet.
– Når vi nå øyeblikkelig passerer 200
sertifiserte bedrifter, er ikke det fordi vi
har lempet på kravene underveis. Snarere
tvert imot. I flere omganger har kravene
faktisk blitt strengere, og nå innfører vi et
eget godkjenningsutvalg som vil gjen-

nomgå og kvalitetssikre alle søknader og
tilknyttet dokumentasjon som sendes inn
i sammenheng med Fair Transport-sertifisering.

Kan inndra sertifisering

Godkjenningsutvalget skal blant annet
vurdere medlemsbedriftens virksomhet
opp mot NLFs etiske regelverk. Finner
utvalget det nødvendig, oversendes sak til
administrasjonen for ordinær behandling,
i tråd med forbundets vedtekter. Oppdages det brudd i perioden mellom sertifisering og resertifisering, eller mellom
resertifiseringene, kan godkjenningsutvalget også inndra sertifiseringen.
Siden sertifiseringen er gjenstand for

GRUNDIG GJENNOMGANG: NLF-direktør Geir A. Mo er mer
opptatt av kvalitet enn kvantitet i Fair Transport. Han
garanterer at de straks 200 bedriftene som har fått
godkjent sin sertifisering er nøye gjennomgått internt.
Her fra Fair Transport-lanseringen i Arendal i 2019. Foto:
Kjell Olafsrud

årlig revisjon, utelukker ikke NLF-direktøren at enkelte bedrifter vil oppleve å
miste sin Fair Transport-status.
– Vi krever at dokumentasjonen som
ligger til grunn for sertifiseringen sendes
inn på nytt i tråd med kravene i revisjonen. Hvis det ikke foreligger oppdatert
informasjon innen tidsfristen, vil statusen
automatisk utløpe. Derfor er det viktig at
de bedriftene som i dag har godkjent Fair
Transport-sertifisering følger opp kvalitetskravene jevnlig for å sikre at de beholder statusen også i fremtiden.
POPULÆR: Transportturneen i 2017 stoppet på 33 steder fra Arendal i sør til Alta i nord, hvor det totalt ble avholdt 64
selvstendige arrangementer. Mange til fullsatt sal. Foto: Stein Inge Stølen
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– Skal ikke være en ordning for
utenlandske selskap

Parallelt med innførselen av et eget god-

Transport er nådd

FAKTA:
Dette er NLFs formålsparagraf
for Fair Transport
Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å
utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å
styrke trafikksikkerheten, senke utslipp
av miljø- og klimagasser og sikre gode
sosiale forhold for ansatte. Medlemsbedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor
arbeidstakerne er ansatt i den norske
virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter
som er etablert i Norge med et formål
som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

FAKTA:

kjenningsutvalg og brukerforum har
NLFs forbundsstyre også vedtatt en ny
formålsparagraf for Fair Transport.
– Fair Transport er ikke, og skal ikke
være, en sertifiseringsordning for utenlandske selskap. Dette er ikke en ordning for de som etablerer seg i Norge
med den hensikt å kjøre kabotasje eller
tredjelandskjøring. Disse selskapene skal
heller ikke være medlemsbedrifter i
NLF, forteller NLF-direktøren.
I den nye formålsparagrafen, som kan
leses i sin helhet i egen faktaboks, tydeliggjøres det derfor blant annet at virksomheter som er etablert i Norge med et
formål som åpenbart er å fremme sin
internasjonale eiers virksomhet, ikke kan
bli Fair Transport-sertifisert.

Legger ut på ny
Fair Transport-turné

Sommeren 2017 gjennomførte NLF en
omfattende turné for å informere om

Fair Transport-ordningen i forkant av
lanseringen, samt for å undervise transportkjøpere i deres lovpålagte ansvar.
Totalt ble det gjennomført 64 selvstendige arrangementer ved 33 stoppesteder
fra Arendal i sør til Alta i nord.
Høsten 2021 vil NLF gjenta denne
suksessen: Da vil det nok en gang inviteres til informasjonsmøter hvor både
medlemsbedrifter, transportkjøpere,
transportører og offentlige etater oppfordres til å stille, etter mønster fra turneen
i 2017.
– Fair Transport-sertifiseringen er så
enkel at alle seriøse transportbedrifter
kan bli sertifisert. Samtidig er Fair
Transport så relevant og omfattende at
det gjør en betydelig forskjell. Derfor er
det naturlig for oss å legge betydelige
ressurser i å spre budskapet om dette så
langt og høyt som overhodet mulig, avslutter NLF-direktøren.

Brukerforum
Fair Transport
I januar ble det opprettet et Brukerforum Fair Transport. Hver region har
valgt ut sin representant fra en Fair
Transport-sertifisert bedrift som
sammen med NLFs administrasjon
skal ha jevnlige arbeidsmøter for å:
• vurdere brukeropplevelser og
forbedringer i teknisk løsning
• drøfte nye og evaluere eksisterende
kriterier for å bli sertifisert
• drøfte og foreslå markedsføringstiltak for sertifiserte bedrifter
• drøfte systemer for intern forankring i bedriftene
• d røfte opplæring/kurs på innhold og
sertifiseringsprosess
• d røfte og foreslå tiltak mot
transportkjøpere og myndigheter
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Minneord Knut Øvrebotten:

Ein viktig kollegahjelpar
har gått bort
0

ASGEIR GIL, FYLKESLEDER I NLF SOGN OG FJORDANE

Den 6. desember 2020 kom den triste meldinga om at Knut Øvrebotten,
ein god kollega, var gått bort så altfor
tidleg. Betydninga kollega var for
Knut litt meir enn det vi andre til
dagleg tenkjer. Han var kollegahjelper
i ordets betyding. I regi av Norges
Lastebileier-Forbund sitt landsomfattande «kollegahjelpen», var han til
stades for å kunne ta vare på ein som
hadde det vanskeleg, eller stille opp
når det var ein kollega som trengte
hjelp. Knut var ein å snakke med, gi
trøystande ord, ordne med praktiske
ting, eller berre vere der. Ein kollega
var kollega uansett om han kjente han
personleg, eller ikkje.
Det var Knut sitt eige ønskje å bli
kollegahjelper. Dette var noko som
han var sterkt engasjert i, og han
meinte det var viktig å kunne bidra,
og stille opp. Han var ein stolt kollegahjelper. I sin daglege jobb som sjåfør i Firda Billag, var han alltid klar
til å hjelpe på kort varsel om det var
behov. På den siste «Truck n’ Truck»festivalen i Førde var han med på
standen til NLF og Opplæringskontoret for transport og logistikk, og
han snakka gjerne med ungdom som
kunne tenke seg å gå inn i yrket.
«Eg vil at dei som vel dette yrket
skal ha det godt og trygt», sa han til
meg når vi prata litt om jobben som
sjåfør og kollegahjelper. Knut var ein
lun og fin kollega som stilte opp for å
hjelpe andre.
Sorg er ei tung bør å bære, slik sorg
fekk ikkje minst Knut og familien
bære på etter å ha mista si kjære dotter

12
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Thea, som då var blitt lærling, men
brått og tragisk miste livet i ei lastebilulykke for nokre år sidan. Han
fortalte meg om Thea sin store draum
frå ho som lita jente var med far sin
på jobb, til sjølv ein dag å kunne kalle seg for trailersjåfør. Diktaren
Jan-Magne Bruheim seier det så
sterkt i eit dikt, «Våre eigne bører skal
vi bære åleine».
Vi, kollegaer og mange
andre vil sakne Knut Øvrebotten. Han var ein kollega som
brydde seg, som var engasjert
og til stades. No må vi
kjenne på sorg og tristhet over tapet.
Våre tankar og medkjensle er no med familie,
slekt og venner.
Fred over ditt kjære
minne, gode kollega.

Knut Øvrebotten vart
gravlagd i Førde kyrkje
18. desember.

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

www.dekkmann.no

Teknisk hjørne:

Modulvogntog og 24-meters vognt
Det er fort gjort å gå seg
vill i skogen av regelverk
knyttet til de lengste vogntogene våre, som etter lansering av de nye veglistene bare
blir enda mer relevante for
norske lastebileiere. Her får
du derfor en innføring som
rydder de vanligste misforståelsene av vegen.
0

DAG NORDVIK dn@lastebil.no

FAGSJEF TEKNIKK:
Dag Nordvik fronter
NLF-medlemmenes behov i
dialog med Vegvesenets
kjøretøyavdeling. Foto:
Jamieson Pothecary

Den 21. desember 2020 ble det klart for en
utvidelse av vegnettet for modulvogntog
og 24-meters vanlige vogntog. Åpningen
medfører at disse kan kjøre på større deler
av det som er 24-meters tømmerbilvegnettet. Tilgangen til dette vegnettet er styrt
av vegeiere som er Vegdirektoratet for Europa- og riksvegene, den enkelte fylkeskommune for fylkesvegene, og kommunene for kommunale veger. Det vil derfor
være opp til den enkelte vegeier å få vurdert og åpnet sine veger, og disse må ha
dialogen med sine nabofylker/kommuner
for å sikre et helhetlig vegnett.

Flere endringer i regelverket

Prosessen i forkant har vært at vegeiere har
vurdert sine veger med tanke på kjøretøyenes vekter og dimensjoner, trafikksikkerhet og vegens tekniske tilstand med tanke
på bæreevne for høyere vekter og fremkommelighet. En del veger ble åpnet, mens
en del veger er under vurdering for om
mulig å åpnes ved de vanlige tidene for nye
veglister, 1. april og 1. oktober. Noen veger
vil ikke kunne åpnes før det er blitt gjort
større utbedringer. For å få en god prosess
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MODULVOGNTOG: Her ser vi et «tradisjonelt» modulvogntog med dolly, som måler 25,25 meter og kan laste 60 tonn.
Disse kan benytte modulvogntognettet. Foto: Stein Inge Stølen

mellom næringslivet og vegeierne har
NLF iverksatt innhenting av data fra medlemsbedriftene som skal brukes i den videre dialogen.
Endringene er knyttet til den oppdaterte Forskrift om bruk av kjøretøy som kom
1. januar 2021. Det er her viktig å gjøre seg
kjent med § 5-3, 2 a og b som omhandler
veglistene, samt § 5-5, 2 og 7 som omhandler modulvogntog og 24-meters normalvogntog.

Veglistene er en del av forskriftens §
5-3, og bestemmer hvilke veger det er tillatt å benytte. Disse overstyrer all annen
informasjon om vegnettet, også Statens
vegvesens www.vegkart.no som kan ha
enkelte mindre mangler eller feil.

Type 1 og 2, men ikke Link

I de nye veglistene som kom i desember
er det viktig å være oppmerksom på at
disse primært omhandler tømmerbilveg-

og i praksis

Krav til modulvogntog
Modulvogntog har vært på norske veger siden 2014, og er kjent for de fleste, men
det kan være på sin plass å minne om at kravene til modulvogntog er at de kan
være i en lengde på inntil 25,25 meter, og ha en totalvekt på inntil 60 tonn. Et
modulvogntog kan altså være både kortere og lettere. Dersom minsteavstand
mellom første og siste aksel i vogntoget reduseres, reduseres totalvekten i henhold
til tabell § 5-5, 3 a):

Minsteavstand
3,00 – 3,69 m

Tømmervogntog og 24 m vogntog
og modulvogntog bestående av
motorvogn med dolly og semitrailer,
med minsteavstand 3,70 m eller
større, og øvrige modulvogntog
uavhengig av minsteavstander

NYE MULIGHETER: Med syv aksler og forlengbart drag kan
man laste inntil 60 tonn og måle inntil 24 meters lengde.
Disse kjøretøykombinasjonene kan nå benytte vegnettet
for tømmerbiler der veglistene tillater det. Foto: Stein
Inge Stølen

nettet og forteller om tillatte aksellaster
og totalvekter, og tillatte totallengder.
Kolonnen «tillatte totallengder» angir
tillatte totallengder kun for tømmertransporten. I kolonnen helt til høyre står det
enten Ja eller Nei. Dette angir om vegen
er tillatt for modulvogntog og 24-meters
normalvogntog eller ikke. For modulvogntog må man være oppmerksom på
at dette kun gjelder type 1 som er forvogn
og dolly med semitrailer, og type 2 som
er trekkvogn med semitrailer og etterfølgende kjerre. Modulvogntog type 3, også
kalt Link, omfattes ikke av denne veglisten. Veger tillatt for Link finner man i
den separate veglisten for modulvogntog.
Etter nyttår har det vist seg at noen
veger som er i den opprinnelige veglisten
for modulvogntog har fått Nei i de nye
veglistene for desember. Her har NLF
fått opplyst fra Vegdirektoratet at den
opprinnelige modulvogntogveglista er
gjeldende. Dette blir rettet
fortløpende.

Avstand fra første til
siste aksel i meter
Mindre enn 16,00
		

Totalvekt
i tonn
Som for
Bk 10/50

16,00 eller større

50

15,60 eller mindre

50

15,61 – 16,00
16,01 – 16,20
16,21 – 16,60
16,61 – 17,00
17,01 – 17,40
17,41 – 17,80
17,81 – 18,20
18,21 – 18,60
18,61 – 18,99
19,00 eller større

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

I tillegg til dette er kravene:

• Vogntoget skal ikke ha flere enn to ledd.
• ABS-bremser.
• Spore innenfor to sirkler med radie på 2,0 og 12,5 meter innenfor 180 grader
vending der det skal kjøres på veger ifølge veglista for modulvogntog fra oktober. For kjøring etter den nye tømmerbilveglista fra desember er kravet 360
grader.
• Trekking av 2 tilhengere er tillatt.
• Dolly skal ha svingskive montert på svingkrans.
• Semitrailer som trekkes av dolly skal ikke være tvangsstyrt.
Ovennevnte kan kun kjøres på vegnettet som er angitt i vegliste fra 1. oktober
2020.
Dersom modulvogntoget tilfredsstiller et sporingskrav som over, men innenfor en 360 graders sirkel, kan disse også kjøres på tømmerbilvegnettet der dette
er tillatt ifølge nye veglister av desember 2020. De aller fleste modulvogntog
type 1 og 2 tilfredsstiller dette kravet. Noen varianter av Link (type 3) klarer
også dette, men er altså ikke tillatt.
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Teknisk hjørne:

Krav til 24-meters normalvogntog
15. januar 2020 ble det tillatt med 24-meters normalvogntog, også kalt modulvogntog type 4, på modulvogntogvegnettet. Disse ble også tillatt i de nye
veglistene som kom i desember. Denne
vogntogkombinasjonen gjelder kun med
7 aksler eller flere og du har totalvekt på
over 50 tonn, og hengeren kan kun være
en slepehenger. Om du er under 50 tonn,
kan også vogntog med færre aksler benyttes for lengder opp mot 24 meter, men
kun på de veiene som har Ja i de nye veilistene fra desember. Videre er det ingen
krav om maksimal kjøretøylengde, så en
henger kan være over kravene til et normalkjøretøy på 12 meter. Bygger man en
slepehenger lengre enn 12 meter, må man
være klar over at denne kun kan brukes
på veger tillatt for modulvogntog. Det
kan kjøres med fireakslet bil og treakslet
henger, eller motsatt.

For øvrig er det en del krav
som stilles:

• S
 lepehenger med totalvekt over 30 tonn
skal ha godkjent stabiliseringskontroll
(RSS). Hvis ikke, er maksimal høyde
4,0 meter. RSS kom for de fleste i 2010,
men kan etterprogrammeres for hengere tilbake til 2006/2007 såfremt det er
et EBS-system, se nedenstående bilde
hvor det fremkommer om den har RSS.
(Se figur 1)
Figur 1

Illustrasjon 1

Tabell 1

Avstand fra første til
siste aksel
Slepevogn 1 og dolly med semitrailer
med 4 aksler eller flere

• F
 or å oppnå totalvekt på 60 tonn må
akselavstand mellom første og siste aksel være minst 19,0 meter, hvis ikke skal
tabell § 5-5, 3 a) følges (se avsnitt om
krav til modulvogntog).
• D
 ersom det brukes en 4-akslet henger,
har denne begrensinger i totalvekt
basert på tabell 1.

Nye muligheter
• V
 ogntoget skal kunne kjøres 360 grader
mellom to sirkler med radius på 2,0 og
12,5 meter.
• D
 u kan ha utstikkende gods bak på
inntil 2,5 meter.
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Dersom man allerede har et 7-akslet
vogntog med slepehenger fra tidligere,
som er kjørt på 50-tonns normalvegnett,
kan man ved å benytte et forlengbart drag
kunne øke totalvekten opp mot 60 tonn.
Dette er avhengig av hvor mye draget fysisk kan forlenges/kortes inn (det er ofte
plasseringen av første akselen på hengeren

Totalvekt
i tonn

mindre enn 5,80 m

30

5,80 m – 6,35 m
6,36 m – 6,90 m
6,91 m – 7,45 m
7,46 m – 8,00 m
8,01 m eller større

32
33
34
35
36

som setter begrensningen). Krav til lastelengde og lysåpning bortfaller når man
går over 50 tonn. Videre er det også krav
til minsteavstand mellom første og siste
aksel i slepehengeren. En henger med
avstand på 6,4 meter vil maksimalt kunne
ta 33 tonn, og med 26 tonns lastebil vil
man kunne laste opp mot 59 tonn. Klarer
man derimot f.eks. kun 17,2 meter total
minsteavstand mellom første og siste aksel i vogntoget, blir tillatt totalvekt kun
55 tonn.
Det som er bra med bruk av variabel
lengde er at man kan variere mellom å
kjøre på normalvogntogs vegnett med
maksimalt 50 tonn og 19,5 meter totallengde, og trekke ut draget for kjøring
med høyere vekter på vegnett som tillater
dette, se illustrasjon 1.

TRUCKERS
HOME
Circle K har døgnåpne stasjoner over
hele landet, med alle fasiliteter du trenger
for å føle deg hjemme.
Dusj, vask, variert mattilbud, lounge og
kameraovervåket hvileplass.
Derfor kaller vi det Truckers Home.
Din perfekte pausedestinasjon langs veien.

185x270_Print_Annonse_NLF_Jan_2021.indd 1
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Lys over kabotasjemørket:

Et av NLFs aller viktigste mål er å sikre like konkurransevilkår. Men hvordan kan dette være mulig når ikke engang
myndighetene selv har oversikt over konkurransebildet ute på
vegene? I denne kartleggingen vil NLF-Magasinet presentere ny kunnskap som kan bidra til å forstå omfanget av en
av transportnæringens aller største utfordringer.

Den store
kabotasjeoversikte
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Vi har nå gått i årevis og ventet på at
myndighetene skal innføre et digitalt
transportregister, slik vi har krevd siden
vi tok det opp i Stortinget for første gang
høsten 2012. Alt tyder på at dette vil bli
gjennomført. Men inntil da er det avgjørende at vi fyller kunnskapshullet med så
mye fakta som mulig, sier forbundsleder
i NLF, Tore Velten.
Han står i bresjen for NLFs nye kabotasjeoversikt, den første uavhengige kartleggingen av denne kontroversielle transportformen som noen gang er gjennomført i Norge.

I utgangspunktet ikke tillatt

Årsaken til kontroversene er åpenbar:
Kabotasje, altså innenrikstransport med
utenlandske lastebiler, er i utgangspunktet helt ulovlig. Men transportører fra
EØS-land kan utføre såkalt midlertidig
kabotasje i Norge, gitt at de oppfyller
følgende kriterier:
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• D
 en utenlandske transportøren må ha
utført og levert en internasjonal transport til Norge. Dokumentasjon på
både selve transporten, leveringsstedet
og tidspunktet for levering skal kunne
fremlegges ved kontroll.
• Gitt at denne er gyldig, har transportøren anledning til å utføre inntil tre
kabotasjeturer, altså turer som både
starter og slutter i Norge, innen syv
dager etter at den internasjonale transporten ble avsluttet. Disse må også
dokumenteres ved kontroll.
• Transportøren må dessuten være innehaver av en fellesskapstillatelse, i tillegg
til en førerattest, dersom føreren har sitt
opphav utenfor EØS.
• Kabotasje er underlagt lov om allmenngjøring, som betyr at sjåføren har krav
på norske lønns- og arbeidsvilkår mens
oppdraget utføres. Dette skal også kunne dokumenteres i ettertid ved kontroll.

Lønnstyveri er hovedregelen

At det jukses med lønns- og arbeidsvilkår
under de aller fleste kabotasjeoppdrag, er

dokumentert en rekke ganger gjennom
rapporter og undersøkelser utført av
Arbeidstilsynet. Det man derimot ikke
vet noe om, er hvor mye juks som foregår
med selve markedsadgangen, altså dokumentasjonen som skal ligge til grunn for
å drive kabotasje i utgangspunktet. Forbundslederen mistenker at svært mange
lurer seg inn på det norske markedet, og
på den måten får anledning til å kjøre
lukrative oppdrag. Deretter putter de
profitten som egentlig skulle kommet
sjåførene til gode i sin egen lomme.
– Hvis det er store penger å hente gjen-

n
nom underbetaaktører tilsynelatenling av sjåfører, er
de har bortimot
Hvis det er store penger å
det også grunn
fritt spillerom. For
hente gjennom underbetaling
til å mistenke at
å få tilgang til å
av sjåfører, er det også grunn til
mange tilegner
kjøre innenrikså mistenke at mange tilegner seg
seg adgang til
turer med et utenkabotasjemarkelandsk kjøretøy, må
adgang til kabotasjemarkedet
det på uredelig vis,
du kunne dokumenpå uredelig vis
sier Velten.
tere at du oppfyller
Derfor ser han med
reglene nevnt ovenfor.
stor bekymring på VegMen som etatens krimvesenets konklusjoner om tilenhet skriver i en fersk rapport
standen på akkurat dette området. De har om transportkriminalitet: «Det knytter
nemlig kommet frem til at kriminelle seg en del usikkerhet til hva som er tillatt

KABOTASJEFIENDEN: Forbundsleder Tore Velten gikk i
2016 til valg på å styrke innsatsen mot ulovlig kabotasje.
Her i samtale med kontrollører under kabotasjekontroll på
Jessheim i januar. Foto: Stein Inge Stølen

med hensyn til utfylling og endringer i
den dokumentasjonen som skal bevise
lovlige transporter.»

Enkelt å jukse med markedstilgang

Krimenhetens leder, Jon Molnes, mener situasjonen er svært utfordrende.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 1

19

Lys over kabotasjemørket:

KABOTASJEMASKIN: Statseide Bring er en storforbruker av kabotasjetransport. Logistikksentralen på Alnabru, hvor blant annet Bring og Postnord har sitt hovedsete, kan trygt
beskrives som en av de største kabotasjemaskinene på Østlandet. Foto: Stein Inge Stølen

– Slik situasjonen er i dag er det i praksis vanskelig for en kontrollør å avsløre
juks med fraktbrev, som kan ha blitt endret undervegs. Spesielt knytter denne
usikkerheten seg til endring av registreringsnummeret for motorvognen og/eller
tidspunktet for leveransen av den internasjonale lasten - begge viktig informasjon
for å avgjøre om det er en lovlig transport.
Sagt med andre ord: Det er lekende lett
for aktører som driver organisert transportkriminalitet å manipulere seg inn på
kabotasjemarkedet, siden Statens vegvesens kontrollører ofte mangler verktøy og
regelverk som gjør dem i stand til å avdekke jukset.
– Dette mistenker vi fører til en handlingsvegring og aversjon mot å kontrollere kabotasje, som igjen øker handlingsrommet til de som spekulerer i lovbrudd,
forteller Tore Velten.

Må kartlegge alle aspekter

Heldigvis er det bedring på gang. Regelendringer skal gi Statens vegvesen anledning til å holde tilbake kjøretøy fra
bedrifter som skylder penger i form av
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I denne oversikten søker
NLF-Magasinet å kartlegge
alle aspekter ved ulovlig
kabotasje i Norge:
• Hvilket omfang er det
egentlig snakk om?

ADVARTE HAREIDE: Leder for Statens vegvesens
krimenhet, Jon Molnes, slo full alarm om kabotasjejuks i
en rapport han personlig leverte til samferdselsministeren i fjor. Foto: Stein Inge Stølen

bøter og gebyrer. Samferdselsdepartementet ser også i disse dager på muligheten for å etablere en tverretatlig transportkrimgruppe, etter anbefaling fra
Vegvesenet. Men selv når disse virkemidlene er på plass, vil man fortsatt ikke ha
funnet svaret på det mest sentrale spørsmålet: Hvor stort er egentlig
problemet?

• Hvordan kontrolleres
ulovlig kabotasje, og
hvor mange antas å gå
under radaren?
• Hva skjer når tilfeller
av ulovlig kabotasje
avdekkes – hvor mange
blir anmeldt?
• Hvor mange av anmeldelsene ender i faktiske
reaksjoner?

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

90 06 99 73

hilde.varem@nordea.com

99 35 93 35

gunnar.carlsen@nordea.com

90 98 63 31

jan.egil.sandstad@nordea.com

Tor Taksgaard
Knut Byrkjeland
Hilde Varem
Gunnar Carlsen
Jan Egil Sandstad

Trøndelag

Nordland, Troms og Finnmark

Key Account Manager

nordeafinans.no

Lys over kabotasjemørket:

DEL 1:

Kontrollinnsatsen
Hver eneste dag bedriver et ukjent, men sannsynligvis
betydelig antall utenlandske lastebiler ulovlig kabotasje
i Norge. Hvordan møter Statens vegvesen denne utfordringen? Gjennom innsyn i statistikk for de viktigste kontrollstasjonene i Norge har NLF-Magasinet fått et innblikk i en
kontrollhverdag preget av oppsiktsvekkende forskjeller.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Her får vi et godt bilde av kontrollsituasjonen langs vegene. Det er åpenbart
at enkelte kontrollstasjoner gjør en formidabel jobb når det kommer til å avdekke
og anmelde ulovlig kabotasje, forteller
forbundsleder i NLF, Tore Velten. Han
trekker frem Romerike kontrollstasjon
som et spesielt godt eksempel, fulgt av
Krossmoen i Rogaland.
– På den andre siden mistenker vi at et
stort flertall av kontrollstasjonene ikke
prioriterer grundig sjekk av kabotasjedokumentasjon. På den måten slipper et
stort antall lovbrytere unna hver eneste dag.

Enormt sprik

To kontrollstasjoner. Begge langs E6.
Begge med store mengder internasjonal
transport. Ifølge statistikk fra januar 2018
og frem til og med oktober 2020 har
Statens vegvesen kontrollert omtrent like
mange kabotasjetransporter på Romerike
like nord for Oslo, som på Sandmoen like
sør for Trondheim: Rundt 750 stykker
ved hvert sted. Men der stopper all sammenligning.
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• P
 å Romerike avdekkes mangler knyttet
til dokumentasjon ved de aller fleste
kabotasjetransportene som kontrolleres.
Hele 7 av 10 ilegges bruksforbud som
følge av manglene, og 23 prosent av
tilfellene er så alvorlige at de ender med
politianmeldelse.
• P
 å Sandmoen er tallene derimot helt
annerledes. Her finner kontrollørene
bare mangler ved hver tiende kontrollerte kabotasjetransport. Og selv om
flertallet av disse ilegges bruksforbud
inntil manglene er utbedret, fører bare
2,6 prosent av kontrollene til anmeldelse. Det kan tyde på at ulovlig kabotasje
forekommer langt sjeldnere i Trøndelag
enn i Oslo-regionen. Men er det egentlig tilfellet?

Over halvparten fra ett sted

Totalt er det loggført 328 anmeldelser av
ulovlig kabotasje på landsbasis fra januar
2018 til og med oktober 2020. Det utgjør
omtrent én anmeldelse hver tredje dag.
Samtidig viser datamaterialet at over

halvparten av disse kommer fra kontroller
utført på Romerike, som drar statistikken
betydelig opp. Gjennomsnittet for andelen kabotasjekontroller som ender i
anmeldelse er ti ganger lavere i resten av
landet.
Med unntak av Krossmoen i Rogaland,
som avdekker mangler ved hver tredje
kabotasjetransport og anmelder rundt 11
prosent av tilfellene, fremstår de øvrige
kontrollstasjonene i Norge som særdeles
svake på å kartlegge og anmelde ulovlig
kabotasje. Ved Bergerønningen, Husum,
Verdal, Håbakken og Romsdalen er det

Ettersom Romerike er et knutepunkt for mye transport i Norge får
kontrollørene her større erfaring med å
avsløre ulovlig kabotasje enn en del
andre miljø. Denne kunnskapen er
det viktig at vi klarer å spre til
resten av organisasjonen

kontrollert nærmere 1 500 kabotasjetransporter i det aktuelle tidsrommet,
dobbelt så mange som på Romerike. Bare
33 av disse har medført anmeldelse.

Best kompetanse på Romerike

Så hvorfor anmeldes det så mange tilfeller av kabotasje på Romerike sammenlignet med resten av landet? Dette kan
Vegvesenets avdelingsdirektør for utekontroll, Kjetil Wigdel, svare på. Han
understreker at han er stolt over innsatsen
til alle kontrollørene i Norge.
– Hver dag gjøres det en viktig jobb for

trafikksikkerheten og for konkurranseog arbeidsforholdene i transportbransjen.
Ettersom Romerike er et knutepunkt for
mye transport i Norge får kontrollørene
her større erfaring med å avsløre ulovlig
kabotasje enn en del andre miljø. Denne
kunnskapen er det viktig at vi klarer å
spre til resten av organisasjonen.
Han peker på data som viser at hele
72 prosent av gods som transporteres
innenriks i Norge havner i Osloregionen.
– Beliggenheten nær Gardermoen er
også viktig. Vogntog med internasjonal
last, for eksempel fisk, kjører hit for å las-

BEST KOMPETANSE: På Jessheim avsløres klart flest tilfeller
av kabotasje på landsbasis. Her benytter kontrolleder
Bjørn Uno Rogneby sin erfaring og magefølelse til å plukke
ut en potensiell kandidat. Foto: Stein Inge Stølen

te om på fly. Da er lasten fortsatt internasjonal, mens transporten er nasjonal.
Dette er vanskelig å avsløre lenger nord i
landet, da det for eksempel står Italia eller
Spania på fraktbrevet kontrollørene sjekker. Gjennom godt samarbeid med
terminalene i området rundt Gardermoen
har vi avdekket flere kabotasjesaker på denne måten.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 1
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Destinasjon kan endres
i løpet av turen

Siden det kan være lettere å avsløre ulovlig kabotasje på Romerike, tror Wigdel at
kompetansenivået knyttet til kabotasje er
høyere hos kontrollørene i denne regionen enn i andre deler av landet.
– Der tilfanget av saker er størst, får
man også best øvelse og mer kompetanse.
Et annet moment han trekker frem er
at det ikke nødvendigvis alltid er sikkert
hvor godset faktisk skal ved lastetidspunktet. Dette gjelder særlig fersk fisk.
– Last som er merket med Italia, kan
bli solgt til Japan i løpet av en tur fra
Vestlandet til Østlandet. Da kan turen
ende på Gardermoen som en nasjonal
transport.
Samtidig erkjenner han at reglene ikke
alltid tolkes likt hos de forskjellige kontrollstasjonene.
– Her vil det nok ikke være store forskjeller, men vi må nok ta inn over oss at
vi ikke er helt samstemte på dette området. Her jobber vi for å bli enda bedre.
Omorganiseringen til en nasjonal utekontrollavdeling er et viktig skritt i så
måte, sier avdelingsdirektøren.

– Vi blir lurt hver dag

Forbundsleder Tore Velten håper at prosessen med kompetanseheving på kabotasjekontroll prioriteres internt i Vegvesenet.

UTFORDRENDE: Avdelingsdirektør for utekontroll i Statens
vegvesen, Kjetil Wigdel, trekker
frem mange faktorer som gjør
det vanskelig å avsløre ulovlig
kabotasje. Han ønsker å spre
kunnskapen og kompetansen
rundt kabotasje til hele
utekontrollapparatet.
Foto: Stein Inge Stølen

TRALLEBYTTE: Det litauiske
transportfirmaet Girteka har mange anmeldelser mot seg
for ulovlig kabotasje. Her er fraktbrevet knyttet til en av disse, hvor det fremgår at
hele tre forskjellige trekkvogner har vært involvert i transporten fra Tromsø til Jessheim.
Foto: Statens vegvesen
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– Det er vel og bra at kontrollørene på
Romerike har høy kompetanse. Men så
lenge det viser seg at det avdekkes mangler ved hele 7 av 10 kabotasjetransporter,
er det avgjørende at så mange som mulig
av disse stoppes før de i det hele tatt kommer til Østlandet. Det sier seg selv at en
enkelt kontrollstasjon ikke har kapasitet
til å ta unna et slikt omfang.
På Jessheim finner vi faggruppen som
har stått for brorparten av kabotasjeanmeldelsene på landsbasis. Til tross for
dette legger ikke Ove Mareno Skogheim
og Bjørn Uno Rogneby skjul på de på
ingen måter har kapasitet til å møte
utfordringene med ulovlig kabotasje.
– Vi blir jo lurt hver dag. Det er ganske
mange prosent som glipper gjennom. Vi
har stadig tilfeller hvor vi vet at det mest
sannsynlig er snakk om ulovlig kabotasje,
men på grunn av omkringliggende
omstendigheter og manglende ressurser
kan vi ikke alltid følge opp saken videre,
forteller Skogheim.

Kjører omveger og bytter traller

Han forteller videre at de har mange
måter å forhindre juks på. En av metodene er å forsøke å etterlyse informasjon om
transporten direkte fra avsender, i tilfeller
hvor kontrollørene finner grunn til å
tvile på gyldigheten ved den fremlagte
dokumentasjonen.
– Men i nitti prosent av tilfellene lykkes
vi ikke med dette, og må i stedet forholde
oss til korrigert dokumentasjon fra transportøren i stedet. Og den kan være totalt
fiktiv for alt vi vet.
Kollega Rogneby bekrefter tendensen
og legger til at de kjenner til kabotasjeaktører som aktivt forsøker å lure seg
unna ved å kjøre omveger rundt kontrollplassene. Samtidig tror han det er naturlig at det avdekkes mer ulovlig kabotasje
på Romerike. Bytte av tralle og trekkvogn
underveis i transporten pekes på som en
av årsakene.
– Vi avdekker stadig vekk kjøretøy som
har vært stoppet tidligere et annet sted i
landet, som senere har byttet tralle. Ved
forrige kontroll fremsto transporten som
en internasjonal tur, men når vi stopper
den her på Jessheim kan vi lettere avdekke at det ikke er tilfelle.

FAKTA:

Her er det anmeldt flest tilfeller
av ulovlig kabotasje
Kontrollsted

Totalt antall
Herav
Andel kontrollert
kontrollert
anmeldt
kabotasje som
kabotasje		 anmeldes

Romerike

746

170

22,8%

Krossmoen

198

22

11,1%

Sandmoen

762

20

2,6%

Otta

255

10

3,9%

Husum

368

10

2,7%

Håbakken

496

10

2,0%

Malvik

200

9

4,5%

Bergerønningen

249

7

2,8%

Verdal

148

4

2,7%

Romsdalen

183

2

1,1%

Tidsrom: 01.01.2018 – 31.10.2020

FAKTA:

Derfor anmeldes kabotasjekjøringen

Statens vegvesen kategoriserer årsaken til anmeldelsen etter fem forskjellige bruddtyper. Disse er henholdsvis manglende dokumentasjon av inngående internasjonal
transport, manglende dokumentasjon på nasjonal transport (kabotasjetransporten),
overskridelse av antall dager siden siste internasjonale tur ble avsluttet (maksimalt syv
dager), overskridelse av maksimalt antall tillatte kabotasjeturer (en har kun lov til å
kjøre tre turer i løpet av syv dager) og manglende attestert kopi av fellesskapstillatelse.
Under kan du se hvilke av bruddkategoriene som oftest går igjen ved anmeldelsene.

Bruddkategori

Antall anmeldelser

Kan ikke dokumentere internasjonal transport

253

Kan ikke dokumentere nasjonale transporter

58

Mer enn 7 dager siden siste internasjonale tur
ble avsluttet

32

Har kjørt mer enn 3 nasjonale transporter

15

Attestert kopi av fellesskapstillatelse mangler

14
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NYE TIDER: Stadig flere politijurister
tar nå ulovlig kabotasje på alvor, og
henleggelsesandelen synker
drastisk. Qasim Bhatti ved
Øst Politidistrikt er blant
dem som har bidratt til
dette. Foto: Stein Inge
Stølen

DEL 2:

Politiprosessen

Etter at Statens vegvesen har gjennomført en anmeldelse,
sendes kabotasjesaken videre til politiet. Det er her den
virkelige kampen for rettferdige vilkår utkjempes. NLFMagasinet har fulgt sporet fra Vegvesenets internsystem,
via kontrollstatistikkene og videre til politiets driftsstatistikk.
Og der dukket det opp noen overraskelser.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Vi har nå fått svaret på hvor mange kabotasjesaker som anmeldes av Statens vegvesen. I tidsrommet januar 2018 til og
med oktober 2020 registrerte kontrollørene inn totalt 372 anmeldelser i deres
internsystem VaDIS (Vehicle and Driver
Inspection System). 44 av disse anmeldelsene fikk imidlertid endret status etter at
de ble innrapportert. I Vegvesenets offi-
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sielle kontrollstatistikk har derfor det
endelige tallet for kabotasjeanmeldelser i
tidsrommet minket til 328.

Henlegges dobbelt så ofte som
andre saker

Disse skal ha blitt oversendt til politiet for
videre behandling. Men hva som skjer
etter dette, har lenge vært en gåte. Man-

VERSTINGENE: Kreiss og Girteka er to av selskapene som
oftest er å finne i politianmeldte tilfeller av ulovlig
kabotasje. Her losser begge hos sjømatgiganten Mowi på
Gardermoen. Foto: Stein Inge Stølen

ge hevder at andelen saker som henlegges,
er så høy at kontrollørene ofte ikke ser det
som bryet verdt å bruke tid på å anmelde.
Dette ønsket NLF-Magasinet å belyse.
Fra før vet vi at politiet i gjennomsnitt
har henlagt 11,3 prosent av Vegvesenets
totale anmeldelser i tidsrommet januar
2015 og frem til oktober 2020. Da inkluderes forhold som overlast, manglende
lastesikring og kjøre- og hviletidsbrudd i
statistikken, som totalt teller 3 495 anmeldelser. Så hvordan ligger det an med
kabotasjeanmeldelsene?
Etter innsynsbegjæring i overordnede
data hentet fra politiets interne drifts-

statistikk (STRASAK), lykkes det å få ut Store endringer på gang
tilsynelatende presise tall. Her ser man at Samtidig forteller Skogheim om en posi25 prosent av anmeldelsene kategorisert tiv utvikling, særlig gjennom det siste
under koden «8994 ERRU Kabohalvåret.
tasje» har status som henlagt,
– Vi ser en klar bedring.
enten grunnet manglende
Årsaken til dette er at vi
saksbehandlingskapanå samarbeider godt
sitet eller bevisets
med
et
par
stilling. Dette er
jurister som har vist
Vi ser en klar bedring.
dobbelt så mange
tydelig interesse for
som for VegveseÅrsaken til dette er at vi nå
å prioritere disse sanets øvrige anmelkene.
samarbeider godt med et par
delser. Samtidig
Han trekker spejurister som har vist tydelig
har flertallet av ansielt frem politiadmeldelsene i tidsinteresse for å prioritere
vokat Qasim Bhatti
rommet 01.01.2018 og
ved
Øst Politidistrikt,
disse sakene
frem til midten av oktosom tidligere i år ila det
ber 2020 blitt avgjort enten
latviske transportfirmaet
gjennom forelegg, siktelse eller
annen påtaleavgjørelse. Ti av sakene er
fortsatt aktive og ennå ikke avgjort.

Kreiss et forelegg på 60 000 kroner for
brudd på kabotasjereglene.
Bhatti har de siste månedene stått i
spissen for en intern prosess i politiet som
han selv beskriver som et vendepunkt når
det kommer til systematisk arbeid med
ulovlig kabotasje.
– Det at vi ikke har tatt tak i dette på
skikkelig vis er dårlig reklame for politiet.
Derfor har vi bestemt oss for å sette hardt
mot hardt og øke både størrelsen på
foreleggene og innsatsen for å kreve inn
pengene.
Han bekrefter at det er flere pågående
saker mot Kreiss i tillegg til andre østeuropeiske aktører. Han regner med at
også disse vil ende i forelegg av
samme størrelsesorden.

FAKTA:

Bare halvparten finnes i statistikkene

Men disse tallene kommer med et stort
forbehold: Politidirektoratet kan bare finne 162 anmeldelser av kabotasje i sin
driftsstatistikk i tidsrommet NLFMagasinet har undersøkt. Dette til tross
for at Statens vegvesen oppgir å ha anmeldt det dobbelte. Så hva har skjedd
med de resterende 166 sakene?
Tilbakemeldinger fra Politidirektoratet
peker i retning av at anmeldelsene kan ha
blitt registrert på andre koder i driftsstatistikken av politiets etterforskningsavdeling før de sendes videre til politijuristene. Dette gjør det i praksis umulig
for media å få innsyn i utfallet av samtlige anmeldelser som er oversendt fra
Statens vegvesen, siden etaten selv ikke
fører statistikk over henleggelsene.
Det gir en noe frustrerende situasjon
hvor bare utfallet i halvparten av de anmeldte kabotasjesakene kan fastslås med
sikkerhet. Vegvesenets kontrollører rapporterer imidlertid at andelen er høyere
enn det som oppgis av den offisielle
statistikken.
– Henleggelsesandelen for vår del er
nok mye større enn 25 prosent. Jeg er
ganske sikker på at det er snakk om over
det dobbelte, forteller Ove Mareno Skogheim ved Jessheim kontrollstasjon, som
står for de fleste kabotasjeanmeldelsene
på landsbasis siden 2018.

Slik gikk det med politianmeldelsene
Ved innsynsbegjæring hos Politidirektoratet har NLF-Magasinet fått utlevert
detaljert statistikk over utfallet i samtlige registrerte kabotasjeanmeldelser.
Merk samtidig at statistikken kun dekker rundt halvparten av sakene som
Statens vegvesen oppgir å ha anmeldt. Dette fordi de resterende sakene
sannsynligvis er loggført på andre, mer generelle koder i politiets driftsstatistikk (STRASAK), og derfor ikke er mulig å kartlegge. Vegvesenets kontrollører
mistenker at den reelle henleggelsesandelen er på over 50 prosent.
Påtaleavgjørelse

2018

2019

2020*

Totalt

33

40

18

91

5

9

8

22

Henlagt grunnet bevisets
stilling

11

7

1

19

Siktelse (tilståelsesdom)

0

0

3

3

Avgjort utenfor straffesak

1

0

0

1

11

1

1

13

0

1

9

10

61

58

43

162

26,20%

27,60%

20,90%

25,31%

Forelegg
Henlagt grunnet manglende
kapasitet

Øvrige påtaleavgjørelseskoder
Ikke avgjort
Totale anmeldelser
Henleggelsesandel

*Saker registrert frem til 18.10.20
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DEL 3:

Mørketallene
I årevis har kunnskapen
rundt omfanget av ulovlig
kabotasje i Norge stort sett
vært basert på gjetting. Dette
til tross for at både myndighetene og næringslivet taper
store summer på kriminell
transport. Nå kan imidlertid
NLF-Magasinet kaste nytt
lys over mørketallene.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Fra januar 2018 til og med oktober 2020
ble det kontrollert 6 800 kabotasjetransporter i Norge. Av de 746 som ble kontrollert på Romerike, ble hele 23 prosent
politianmeldt. Vegvesenet mener selv at
dette er den kontrollstasjonen med høyest
kompetanse på kabotasjekriminalitet i
landet. Det er derfor rimelig å anta at tallene fra Romerike gjengir det mest riktige
bildet av forekomsten av ulovlig kabotasje
i Norge i dag.

Hundretusenvis av årlige
kabotasjeturer

I påvente av et digitalt register som holder
oversikt over antallet utenlandske lastebiler
i Norge, er en avhengig av manuelle tellinger for å kunne gjøre et anslag over
kabotasjeomfanget. Dette er det kun NLF
som utfører. Ved forrige aksjon i 2017
talte man i alt 8 200 utenlandske lastebiler
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gjennom et døgn, fordelt på et tjuetalls
strategiske punkter rundt om i landet.
Ifølge offisielle tall fra SSB (2019) utgjør
kabotasje rundt 12,5 prosent av transportarbeidet som utføres av utenlandske lastebiler som ruller på norske veger. (Merk at
dette tallet er basert på frivillig innrapportering og må antas å være et forsiktig estimat.) Legger man NLFs tellinger til
grunn, kan man derfor anta at minst 1 000
av de utenlandske lastebilene som kjører
rundt i Norge hver eneste dag driver kabotasjetransport, som igjen vil utgjøre nærmere 400 000 kabotasjeturer hvert år.
Erfaringene fra Romerike indikerer at

de fleste av disse mangler riktig dokumentasjon. I syv av ti tilfeller ilegges transportørene kjøreforbud som følge av dette. Ut
fra disse tallene kan det derfor være snakk
om flere hundre tusen kabotasjeturer som
hvert år mangler korrekt dokumentasjon.
Baserer man seg på Romerikes anmeldelsesandel på 22,8 prosent, kan man anta at
mer enn åtti tusen av disse har brudd som
kvalifiserer til politianmeldelse.

Kamuflerer kabotasjen som
internasjonal frakt

Estimatene tar riktignok bare utgangspunkt i de transportene hvor Vegvesenet

SØKER OPPDRAG: De utenlandske trekkvognene står i kø for å
laste hos Postnord på Alnabru. Mange av disse får med seg
last som skal til en annen destinasjon i Norge, altså kabotasje.
Sjansene er store for at det vil forekomme mangler både
ved dokumentasjonen og lønnsforholdene underveis i
oppdraget. Foto: Stein Inge Stølen

litet, vil en også unndra seg store lønnskostnader i form av allmenngjort lønn og
diett, samt merverdiavgift på frakt som går
mellom destinasjoner i Norge.

Tillitsbasert kabotasjekontroll

I en rapport som ble levert til samferdselsministeren i sommer la krimenheten frem
sine bekymringer for mørketallene rundt
ulovlig kabotasje. Der pekte de også på
den reelle faren for at kriminelle aktører
underslår antall turer som er gjennomført
i Norge.
– Kontrollmyndighetene har ikke noe
register som viser hvor, eller hvor mange
turer som er utført, og de er derfor i

hovedsak henvist til å stole på det sjåførene oppgir eller viser i form av dokumentasjon. Dermed er det enklere å bedrive
omfattende kjøring i Norge i strid med
yrkestransportregelverket. Gitt det
vanskelige utgangspunktet for å avsløre
kriminaliteten, og at det er avdekket juks
i saker som er undersøkt, gis det grunnlag
for å mene at dette skjer i et visst omfang,
forteller Molnes.
Det er altså ikke bare snakk om flere
titalls tusen potensielt ulovlige kabotasjetransporter årlig. Det reelle tallet vil
være høyere, hvis man tar smutthullene
krimenheten beskriver i betraktning.

FAKTA:

Estimat: Omfang av ulovlig kabotasje i Norge
MANGELFULL DOKUMENTASJON: Kontrollørene Ove Mareno
Skogheim (til venstre) og Bjørn Uno Rogneby sjekker
fraktbrevene sammen med Per Herman Pedersen i
Vegvesenets krimenhet. De finner flere mangler som tilsier
at kjøretøyet i realiteten utfører en kabotasjetur kamuflert
som et internasjonalt oppdrag. Foto: Stein Inge Stølen

er sikker på at det utføres kabotasje på kontrolltidspunktet. I tillegg til disse kommer
en ukjent mengde kabotasjeoppdrag som
maskeres som internasjonale turer. Her er
fortsatt mørketallene store.
– Slik situasjonen er i dag er det i praksis
vanskelig for en kontrollør å avsløre juks
med fraktbrev, som kan ha blitt endret
undervegs, eller som ikke viser den reelle
destinasjonen til trekkvognen som
kontrolleres. Spesielt knytter denne usikkerheten seg til last på veg til det sentrale
østlandsområdet, men hvor fraktedokumenter kan vise at lasten skal ut av landet,
forteller Jon Molnes i Statens vegvesens
krimenhet.
Han mener det er grunn til å anta at
kriminelle aktører utnytter en slik situasjon, da sjansen for å bli avslørt ikke er stor.
– På denne måten kan en transportør
unndra reelle kabotasjeturer, kamuflere
nasjonale turer som internasjonal last som
gir grunnlag for kabotasje på feil grunnlag,
eller øke tidsperioden for å utføre kabotasjeoppdrag. Lykkes en med slik krimina-

Per døgn
Per år
(omtrentlige tall) (omtrentlige tall)
Antall utenlandske lastebiler i Norge*

8 200

2 900 000

Andel som utfører kabotasjeoppdrag**

>1 000

400 000

Andel med mangelfull dokumentasjon***

>700

250 000

Andel som kan kvalifisere til anmeldelse****

>230

85 000

*
**
***
****

Basert på NLFs telleaksjon 2017 (omtrentlig anslag)
Kilde: SSB, 2019 (basert på frivillig innrapportering)
Basert på tall fra Romerike kontrollstasjon 2018-2020
Basert på antall anmeldte tilfeller på Romerike 2018-2020

FAKTA:

Dette er oppdagelsesrisikoen
Basert på funnene fra NLFs tellinger og SSBs kabotasjedata, kan man i kombinasjon
med Vegvesenets kontrollstatistikk gjøre seg opp en mening om oppdagelsesrisikoen
for aktører som bedriver ulovlig kabotasje. Av i overkant 1 000 daglige kabotasjeoppdrag blir kun seks tatt ut til kontroll. Kun én transport hver tredje dag anmeldes, til
tross for at flertallet mangler riktig dokumentasjon. Det gir en reell oppdagelsesrisiko
for kriminelle kabotasjeaktører på under 0,03 prosent.

Daglige kabotasjeoppdrag
Daglige kabotasjekontroller
Daglige kabotasjeanmeldelser

Antall

Prosent

>1 000

100

6

<0,6%

0,3

<0,03%
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DEL 4:

Lysere tider i ven
Etter flere utfordrende år er det nå en rekke faktorer som
peker på at det i fremtiden kan bli lettere å bekjempe ulovlig
kabotasje. – Samtidig er det avgjørende at myndighetene og
kontrolletatene får nye verktøy på plass for å skaffe både
oversikt og kontroll over kabotasjetransporten i Norge, sier
NLF-direktør Geir A. Mo.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Det er ingen som vet nøyaktig hvor man- delse. Med tanke på at dette er forhold
ge kabotasjetransporter som gjennom- som går rett på konkurranseevnen til norføres daglig i Norge. NLF-Magasinets ske transportører, er det bemerkelsesveranslag, basert på tall fra egne teldig hvor lite dette området prioleaksjoner og SSB-statisriteres av kontrollmyndigtikk, er minst 1 000
hetene på landsbasis,
hvert døgn. Her tas
forteller NLF-direkdet imidlertid ikke
tør Geir A. Mo.
høyde for de kaboHan viser til at
I løpet av første kvartal i år
tasjeturene som
bare seks kabotaregner vi med å legge fram en høring
kamufleres som
sjetransporter i
internasjonale tugjennomsnitt blir
der vi foreslår å innføre gebyr for en
rer, og må derfor
gjenstand
for
del av de lovbruddene som i dag blir
antas for å være et
dokumentkontroll
anmeldt. Gebyrsatsene vi foreslår
svært forsiktig estidaglig. Og til tross
vil ligge på samme nivå som i
mat.
for
at tall fra RomeSverige og Danmark
rike viser en skyhøy
Oppdagelsesrisiko
bruddandel, blir mindre
enn fem prosent anmeldt på
tilnærmet null
– Funn fra Romerike kontrollstalandsbasis, noe som gir en reell
sjon, Norges ledende fagkompetanse på oppdagelsesrisiko for useriøse aktører på
kabotasje, viser at hele 7 av 10 kontroller- forsvinnende lave 0,03 prosent.
te kabotasjetransporter har mangler ved
– Dette viser tydelig at lovbrudd som
dokumentasjonen som kvalifiserer til påvirker levebrødet til alle norkjøreforbud. 22,8 prosent ender i anmel- ske transportører og som øde-
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OPTIMIST: Avdelingsdirektør for utekontroll,
Kjetil Wigdel, tror Vegvesenet i årene som
kommer vil kunne bekjempe ulovlig kabotasje
i langt større grad, takket være flere nye
virkemidler som er planlagt implementert.
Foto: Stein Inge Stølen
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legger konkurransevilkårene, i praksis
har helt fritt spillerom. Selv om transportformen er dominert av mangelfull
dokumentasjon og bevisste regelbrudd
som svært ofte kvalifiserer til politianmeldelse, kan kabotasje utføres mer
eller mindre uten bekymring for konsekvenser, både av transportørene og de
som bestiller frakten her i Norge, sier
Mo.

Må ta tallene på alvor

NLF-direktøren peker på Vegvesenets
egen kontrollstatistikk når han oppfordrer etaten til å bli bedre på å prioritere
kabotasjekontroll.
– Med utgangspunkt i kontrolltall fra
de stedene hvor kompetansen ifølge
Vegvesenet er høyest, fremstår kabotasje
som den bruddtypen med klart størst
anmeldelsesandel, uansett kategori. I
tråd med den risikobaserte kontrollstrategien som nå er implementert i Vegvesenet, forventer vi at etaten tar disse
tallene på alvor og setter inn ytterligere
ressurser der det trengs.
Oppfordringen er mottatt av Vegvesenets avdelingsdirektør for utekontroll,
Kjetil Wigdel. Han forteller om flere
grep som nå tas for å komme ulovlig kabotasje til livs.
– Vi jobber stadig med å bli bedre til å
plukke ut de riktige kjøretøyene til kontroll. Det gjelder ikke bare kabotasje,
men alle andre kontrolltemaer også. Vi
har utviklet et risikoklassifiseringssystem, som gir oss kunnskap om hvilke
kjøretøy og transportselskap det er viktig
at vi ser nærmere på. Denne vil vi videreutvikle kontinuerlig. Digitale fraktbrev
og andre teknologiske hjelpemidler vil
hjelpe oss til å bli bedre til å plukke ut de
riktige kontrollobjektene, men grunnlaget for alt dette er kontrollørenes erfaring og kompetanse. Her jobber vi også
hele tiden for å bli enda bedre. Vi er gode
i dag, men ser stadig etter måter å bli
enda bedre på.

Vil gi høye gebyr i stedet
for å anmelde

Avdelingsdirektøren viser til flere prosjekter som han mener vil få innvirkning
på ulovlig kabotasjekjøring.
– I løpet av første kvartal i år regner vi
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med å legge fram
en høring der vi
foreslår å innføre
gebyr for en del
av de lovbruddene
som i dag blir anmeldt. Gebyrsatsene vi foreslår vil ligge
på samme nivå som i
Sverige og Danmark
(rundt 40-50 000 kroner, red.
anm.). Vi vil også ha anledning til å holde
igjen kjøretøy fram til gebyret er betalt.

Dette tror vi vil ha
en større preventiv
effekt enn anmeldelse.
Avdelingsdirektøren håper at det i
tillegg til høye gebyrsatser også vil bli
innført krav om digitale
fraktbrev ved kabotasjekjøring, som vil gjøre det umulig for
sjåføren å trikse med dokumentasjonen
underveis i transporten.

– Vi jobber stadig
med å bli bedre til å
plukke ut de riktige
kjøretøyene til
kontroll

Fjernavlesing av fartsskrivere
og passeringsdata

Litt lenger fram i tid ligger EUs mobilitetspakke, som blant annet vil medføre at
sjåføren må registrere kryssing av landegrenser i fartsskriveren. Dette vil gi myndighetene mulighet til å kontrollere lovligheten ved kabotasjekjøringen i langt
større grad enn i dag.
– I mobilitetspakken vil det også innføres en karantenetid på fire dager på
kjøretøy som kjører ut av landet. Det vil
si at de ikke kan returnere med en gang,

slik vi vet at mange gjør i dag. Smarte
fartsskrivere som kan fjernavleses vil
komme om noen år, det vil gjøre det lettere å kontrollere kabotasjekjøring.
Parallelt med høye gebyrsatser, digitale fraktbrev og smarte fartsskrivere ønsker
avdelingsdirektøren også å se på lagring
av data, spesifikt de som registreres av
såkalte Weigh in Motion-sløyfer (WIM)
og automatiske skiltgjenkjenningsverktøy
(ANPR).
– Hvis vi kan lagre slik passeringsdata,
vil det gi oss flere muligheter til å avsløre

INNSATS SOM VIRKER: Forbundsleder Tore Velten lærer
mye av kontrollørene Bjørn Uno Rogneby (til venstre) og
Ove Mareno Skogheim på Jessheim kontrollstasjon. Den
hvite lastebilen i bakgrunnen har nettopp fått ilagt et
forelegg på 60 000 for ulovlig kabotasje, som ble vedtatt
på stedet. Foto: Stein Inge Stølen

de som kjører ulovlig kabotasje. Her er
det nok en veg å gå, men først og fremst
ser vi på hvilket handlingsrom vi har
innenfor dagens regelverk, avslutter Wigdel.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 1
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Å kjøre over Sollihøgda på en
klar vinterdag kan være en
flott opplevelse.
Foto: Stein Inge Stølen
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RETTSSAKEN MOT VLANTANA NORGE:
I januar startet den første rettssaken mot Vlantana Norge, et sivilt søksmål
hvor 52 tidligere ansatte krever over 16 millioner kroner i erstatning. Kravet rettes
ikke bare mot bedriften og konkursboet. Tidligere daglig leder, Vladas
Stoncius Junior, holdes også personlig ansvarlig.
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– Denne saken inneholder et vidt spekter av problemstillinger, fortalte konstituert tingrettsdommer Hans Christian Koss i sin innledning da rettssaken
åpnet mandag 11. januar, før han oppsummerte hva de 52 tidligere ansatte
har fremmet av krav mot Vlantana
Norge og styreleder Vladas Stoncius
Junior.
Sjåførene som har gått til sak mener
blant annet at de har blitt utsatt for systematisk underbetaling over flere år.
Vlantana Norge og Vladas Stoncius
Junior er uenig i påstandene, og ber om
full frifinnelse på alle punkter.
Advokatfirmaet Andersen &
Bache-Wiig representerer sjåførene. De
legger frem et bilde som i stor grad
samsvarer med funnene til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen, som begge
har gått til politianmeldelse mot Vlantana Norge AS. Etter å ha hørt innledningsforedrag og gjennomgang av partenes metoder for beregning av
lønnskrav, ble det for første gang duket
for å høre sjåførenes egen opplevelse av
forholdene de har arbeidet under.

– Fikk bøter for omtrent alt

En av saksøkerne beskrev sin hverdag
som langtransportsjåfør i rute mellom
nord og sør, hvor han delte kjøringen
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HALV STILLING:
Alle sjåførene i
Vlantana Norge
signerte kontrakter
hvor det oppgis
50 prosents
stillingsbrøk. De
mener selv de var
ansatt på fulltid.
Foto: Stein Inge
Stølen

med en annen ansatt i såkalt tosjåførsdrift. Han mener det ikke er ført
timer for noe annet enn selve kjøringen, til tross for at de var pålagt å gjøre
all lasting og lossing selv, i tillegg til å
være konstant tilgjengelig for bedriften
når bilen sto stille uten oppdrag. Ellers
vanket det straff.
– Vi måtte være tilgjengelig hvert
eneste minutt, ellers fikk vi bøter.

Han mener det ikke bare var manglende tilgjengelighet en kunne bli
straffet for.

Vi fikk bøter for omtrent alt.
Hvis det var glatt på vegen og vi
måtte ha veghjelp, ble vi straffet for
det. Jeg måtte betale 700 Euro
for dette en gang, som ble
trukket av lønnen
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– Vi fikk bøter for omtrent alt. Hvis

advokat Sandra Latotinaite to tidligere
ansatte, som i et forlik med selskapet
fikk innvilget hele kravsummen.

Fikk 80 Euro dagen,
uansett arbeidslengde

ANSVARLIG: Vladas Stoncius Junior var daglig leder
og styreleder for selskapet i perioden sjåførene
anklages for å ha blitt systematisk underbetalt.
Erstatningskravet rettes derfor også mot ham
personlig. Foto: Stein Inge Stølen

Hvis det var glatt på vegen og vi måtte
ha veghjelp, ble vi straffet for det. Jeg
måtte betale 700 Euro for dette en
gang, som ble trukket av lønnen, beskrev han i sin forklaring i Øvre Romerike tingrett.

Fikk beskjed om å kjøre
på annet kort

Sjåføren viser til et annet konkret tilfelle hvor de også fikk beskjed om å
bryte loven.
– En gang oppsto det en situasjon
hvor vi skulle levere fisk fra Kirkenes til
Oslo innen 24 timer. Det rakk vi ikke
fordi jeg var syk. Jeg hadde feber og
måtte stoppe og hvile. Da fikk jeg beskjed av min leder at den andre sjåføren
kunne kjøre på mitt sjåførkort. Det
nektet vi, og som følge av det rakk vi
ikke å levere innenfor 24-timersfristen.
Da ble vi straffet og trukket 300 Euro
i lønn hver.

Men da sjåførene ankom med lasten,
fikk de imidlertid beskjed om at de slett
ikke var forsinket. Fisken skulle etter
planen ikke losses før neste dag. Da de
likevel ble trukket i lønn, klagde de til
ledelsen. Det ga resultater. Etter planen
skulle de nemlig trekkes i lønn i ytterligere to måneder, totalt 900 Euro. De
slapp unna med den ene måneden.

Fikk ikke lov til å stanse
for å lage mat

Han beskriver også at sjåfører hos
Vlantana Norge som drev langtransportkjøring med tosjåførsdrift ikke
engang fikk lov til å stanse for å tilberede mat. De fikk beskjed fra ledelsen om at den ene kunne lage mat i
bilen mens den andre kjørte. Stoppet
de likevel, fikk de umiddelbart en telefon fra en koordinator som stilte spørsmål.
Sjåføren konstaterte at eksemplene
slett ikke var isolerte engangstilfeller,
men en del av den normale hverdagen
i bedriften.
– Vi jobbet under konstant stress. Vi
hadde alltid hastverk.
Det var først da detaljene i det forrige sivile søksmålet i 2019 ble kjent at
han og flere andre sjåfører begynte å ane
ugler i mosen. Den gang representerte

Sandra Latotinaite representerer nå i
stedet Vlantana Norge. Hun hevder at
det er sjåførene selv som ønsket å jobbe
50 prosent, og ble lønnet deretter.
– Det er ren løgn, svarte en av sjåførene til dette i Øvre Romerike tingrett.
Han fortalte videre at timelistene de
fylte ut manuelt hver måned, ikke ble
tatt til følge ved beregning av lønn. I
stedet fikk de rundt 80 Euro dagen
med enkelte tillegg, uansett arbeidslengde. En typisk måned med 20 arbeidsdager ville da gi en utbetaling på
mellom 15 000 og 19 000 kroner. Han
oppgir også at han aldri mottok lønnsslipper.
Selve ansettelsesprosessen stilles også
i et tvilsomt lys.
– Hele prosessen foregikk i Vlantana
UABs lokaler i Litauen. Det var en god
del dokumenter vi måtte signere på.

Kjører samme ruter i dag,
men får dobbelt så høy lønn

Han beskrev at han ikke hadde anledning til å forstå innholdet i det han
signerte på, siden alt var skrevet på et
fremmed språk. Han fikk heller ikke
kopi av alle dokumentene. Dette bekreftes også av kollegaen, som opplevde
det samme.
Begge sjåførene er nå ansatt i et annet norsk selskap og mottar lovpålagt
lønn. De kjører mer eller mindre samme ruter som de gjorde for Vlantana
Norge, men opplever at lønnen har
doblet seg.
– Nå tjener jeg mer på to uker enn jeg
gjorde på en måned for Vlantana
Norge, fortalte en av sjåførene.
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RETTSSAKEN MOT VLANTANA NORGE:

Vlantana Norge: – Det
er NLFs feil at selskapet
mistet kundene
Vlantana Norges advokat,
Sandra Latotinaite, kom med
et kontroversielt krav etter
at saken var i gang: Hun ville
at retten skulle spesifikt
ilegge NLF-Magasinet og
NLFs nettsted Lastebil.no
referatforbud. Dette ble
blankt avvist av tingrettsdommeren.
0
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– De saksøkte har fått mange beskyldninger rettet mot seg. Noen av
de er berettiget, mens andre er det
ikke. Selskapet vil ikke hevde at alt
var som det skal. Det er ganske innlysende at føring av timelister burde
vært organisert annerledes. Selskapet
er enig i at det er gjort feil med hensyn
til beregning av arbeidstid og vederlag, men bestrider at avvik mellom
sjåførenes faktiske arbeidstid og antall
arbeidstimer som sjåfører faktisk har
fått betalt for, er i omfanget som skissert av saksøkerne, fortalte advokat
Sandra Latotinaite i sitt innledningsforedrag.

Mener de har tapt penger
grunnet egne feil

Vlantana Norge mener feilene som er
gjort, gir seg utslag både til ulempe og
til betydelig økonomisk fordel for sjåførene.
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KLANDRER NLF: Advokat Sandra Latotinaite mener NLF-Magasinets dekning av saken var utløsende for at
selskapet mistet sine kunder. Foto: B.T. Stokke / Stein Inge Stølen

– Det foreligger intet entydig mønster i denne saken som kan gi grunnlag for å mene at det har foregått profittmotivert,
systematisk
underbetaling av sjåførene. De påviste avvikene er i de fleste tilfeller til
betydelig ulempe for selskapet. Noe
som igjen tilsier at selskapet, grunnet
svikt i interne rutiner, grunnet feil og
mangler i interne rutiner, har lidt økonomisk tap.
Samtidig rettet hun en tydelig pekefinger mot NLF. Hun mener det er
organisasjonens medier som er årsaken til at selskapet mistet alle sine
oppdragsgivere.
– Offentliggjøring av feil fakta var
ikke annet enn en kynisk fordreining
av sannheten. Enda verre er det forhold at andre medier har hatt, og fortsatt har tendens, til å referere til NLF,
fastholdt hun i sitt åpningsforedrag.

Har opphevet tilbakekall
av løyver

I februar 2020 mistet Vlantana Norge

alle sine løyver som følge av funn
avdekket av Statens vegvesen og Arbeidstilsynet under kontroller i 2019.
Nå har imidlertid Vegdirektoratet
opphevet vedtaket etter behandling
av klage sendt inn av selskapets advokat Sandra Latotinaite.
– Vi har kommet til at det ikke var
hjemmel for å tilbakekalle løyvet i
dette tilfellet. For at vilkåret om «god
vandel» ikke lenger skal være oppfylt
må det minst foreligge enten dom
eller sanksjoner for overtredelse av
kravene. Selv om Vlantana Norge på
vedtakstidspunktet var anmeldt for
slike overtredelser var ikke selskapet
dømt eller ilagt sanksjoner, sier
Ingrid Heggebø Lutnæs i Vegdirektoratet.
Opphevelsen er av en mer prinsipiell art, siden selskapet som løyvene
er tilknyttet ikke lenger eksisterer. Og
hvis anmeldelsene skulle resultere i at
selskapet og bakmennene blir ilagt
straff, vil kravet om vandel
ikke lenger være oppfylt.

ÅRETS VAREBIL 2021

NYE PEUGEOT
e-EXPERT
ELEKTRISK ARBEIDSKRAFT.
330 KM REKKEVIDDE
1275 KG NYTTELAST
80 % LADING PÅ 30 MIN

PÅ TIDE Å BYTTE TIL BATTERI, IGJEN.
Ønsk en ny, helelektrisk arbeidshverdag velkommen. 330 km rekkevidde, 100 kW hurtiglading
og 1275 kg nyttelast er signaturen på at elektrisk arbeidskraft er kommet for å bli.
Les mer om Peugeot e-Expert på elvarebil.com/peugeot

RETTSSAKEN MOT VLANTANA NORGE:

Vlantana UAB i Litauen
anmeldt for lønnstyveri,
underslag og bedrageri
Under Vlantana Norge-rettssaken som pågår i Øvre
Romerike tingrett kom det frem at det litauiske moderselskapet også er gjenstand for politietterforskning i sitt hjemland. De skal være anmeldt for å ha tilbakeholdt store deler
av lønnsgrunnlaget til en rekke sjåfører, som også skal ha
blitt tvunget til å skrive under på fiktive kontantuttaksordrer.
I anmeldelsen skal det foreligge minst 12 mulige straffbare
forhold.
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– Siden vi vet at en stor del av virksomheten til Vlantana Norge har
foregått i Vlantana UABs lokaler i
Litauen, ønsker vi å dokumentere den
systematiske organiseringen av underbetalingen som foregår i moderselskapet, fortalte advokat Lina K. Smorr i
advokatbyrået Andersen & BacheWiig, som representerer 52 sjåfører i
det sivile søksmålet mot Vlantana
Norge AS og styreleder Vladas Stoncius Junior.
– Vi mener det tyder på at forholdene vi ser i vår sak ikke kan være tilfeldige feil som har foregått i Norge,
siden man ser tilsvarende praksis i
Vlantana UAB. Dette må være velorganisert fra selskapets ledelses side.

Anmeldt av litauisk fagforening

Advokatbyrået har blitt kontaktet av
kollegaer i Litauen, som på sin side
representerer sjåfører som har gått til
sak mot moderselskapet (Vlantana
UAB) i opphavslandet. I Øvre Romerike tingrett ble en litauisk politian-
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meldelse mot selskapet lest opp. Anmeldelsen er levert av en litauisk
fagforeningsallianse og inneholder
påstander om systematisk tilbakeholdelse av lønn, bruk av pressmidler for
å få sjåfører til å signere på kontantuttaksbekreftelser, dokumentforfalskning og en rekke øvrige forhold.
Ifølge Andersen & Bache-Wiig skal
det være snakk om minst 12 mulige
straffbare forhold.
Et annet aspekt som fremkommer
i anmeldelsen, er at det skal være vanlig praksis i litauiske transportbedrifter at en del av lønnen (vanligvis 1000
Euro) tilbakeholdes fra de første lønningene, og først betales tilbake etter
endt arbeidsforhold. Vlantana UAB
skal imidlertid ikke ha overholdt sin
del av denne ordningen og i stedet
beholdt pengene.

Vil avgi forklaring i den
norske rettssaken

Ifølge anmeldelsen skal det også være
aktuelt å stille spørsmål ved aks-

REPRESENTERER SJÅFØRENE: Advokat Lina K. Smorr
(til høyre) leder saken på sjåførenes vegne, sammen
med blant annet kollega Maria Theresia Thier i
Andersen & Bache-Wiig. De har funnet ut at
Vlantanas moderselskap i Litauen også anklages
for systematisk underbetaling. Foto: Stein Inge
Stølen

jonærenes ansvar ved ulovlig berikelse. I henhold til offentlig tilgjengelig
informasjon i Litauen skal hovedaksjonæren være Vladas Stoncius Senior,
som også er faren til styrelederen i
Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior, som er en av de saksøkte partene
i den norske rettssaken.
En representant for den litauiske
fagforeningen vil på et senere tidspunkt avgi forklaring i Øvre Romerike tingrett i sammenheng med den
pågående Vlantana Norge-saken.
Vlantana Norge og advokat Sandra
Latotinaite er gjort kjent med hele
innholdet i denne artikkelen og har
blitt gitt anledning til å komme med
kommentarer og synspunkter. Redaksjonen har imidlertid ikke mottatt noen tilbakemelding før trykkdato.

last / buss / henger

Vi vet hva kjøretøyet
betyr for deg!

Landsdekkende verkstedkjede for last, buss og henger
Vi gjør alt vi kan for å holde kjøretøyet ditt mest mulig på veien.
Team Verksted tar alle merker og jobber – hos oss får du alt på
ett sted. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede, samtidig
kan du være trygg på at vi leverer kvalitet.

Finn et verksted nær deg på www.teamverksted.no

Digitalt medlemsmøte med samferdselsministeren:

Stilte opp for
NLF-medlemmene
Covid-19 hindret avvikling av NLFs populære transportkonferanse, som etter tradisjonen avholdes januar hvert år.
Som et solid plaster på såret fikk NLF-medlemmene i stedet
eksklusiv tilgang til Knut Arild Hareide gjennom et digitalt
medlemsmøte, hvor alle fikk anledning til å stille sine spørsmål til samferdselsministeren.
0
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– I år ble det dessverre ikke mulig å av- som han mener vil bedre norske lastebiholde en konferanse i januar slik vi pleier. leieres vilkår. Han trakk spesielt fram
Men et av de aller viktigste elementene
arbeidet med å motvirke ulovlig kabotaved transportkonferansen, er
sje, åpning av flere sentrale
det å skape en arena hvor
vegstrekninger og utvidelNLF-med lemmene
se av nettverket for mokan stille spørsmål
dulvogntog
og
direkte til norsk
24-meters vogntog.
samferdselsledelse.
– Det er nå åpJeg merker meg at dere opplever
Dette er såpass
net
for
moat kravene har blitt senket i enkelte
viktig at vi ønsket
dulvogntog på de
kontrakter med entreprenører. Det
å få det til også i
fleste riksveger. Vi
er ikke i tråd med vår politiske
2021, til tross for
håper også at fylambisjon, og det vil jeg følge
den vanskelige sikeskommunene nå
tuasjonen vi begjør en innsats for å
opp i etterkant av
finner oss i, forteller
se
på hvilke veger de
møtet
NLF-direktør Geir A.
også kan åpne for moMo.
dulvogntog.
Løsningen ble å tilby et digiVegvedlikehold, og da særlig
talt medlemsmøte med Knut Arild Ha- på fylkesvegene, ble også et tema. Nok en
reide. Samferdselsministeren stilte nok en gang var Hareide knusende ærlig når det
gang villig opp for NLF, og opprettholdt kom til statusen for etterslepet og arbeipå den måten tradisjonen.
det med dette.
– Budsjettet som vi fikk vedtatt i høst
Vil adressere etterslepet i ny
vil ikke være et krafttak for å gjøre noe
med de 60-90 milliardene som er estiNasjonal Transportplan
Etter NLF-direktørens innledning, som mert at vi nå har i etterslep. Vi har åpnet
inneholdt konkrete oppfordringer og 800 kilometer med ny veg de siste årene.
spørsmål til Hareide, holdt samferdsels- Men den står i sterk kontrast til den veministeren et innlegg hvor han gjorde gen som mange medlemmer bruker hver
rede for en rekke tiltak som enten er dag.
iverksatt eller snart vil komme i gang,
Han fortalte at det nå jobbes med ny
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PÅ DIREKTEN: Nye tider gir både utfordringer og
muligheter. Når man ikke kan arrangere transportkonferanse, hjelper det å kunne ha samferdselsministeren på
tråden under medlemsmøter. Foto: Skjermdump, NLFs
direktesending

Nasjonal Transportplan som skal legges
fram i marsj, og at etterslepet er en av
problemstillingene de ønsker å adressere.
– For selv om vi har hatt en gigantisk
satsing på veg, har vi en stor utfordring
når det kommer til etterslep.

Utenlandske sjåfører og smittevern

Forbundsleder Tore Velten tok opp problemstillingen knyttet til smittevern ved
grensekryssende transport, hvor han viste til en henvendelse som NLF sendte til
samferdselsdepartementet, som hittil har
gått ubesvart.
– Hvordan skal vi sikre at utenlandske
yrkessjåfører opprettholder karantenereglene ved transport til Norge?, spurte han.
Samferdselsministeren viste til at det i
utgangspunktet er helsemyndighetene
som skal følge opp regelverket knyttet til
smittevern og karantene. Men han så ikke
bort fra at Samferdselsdepartementet kan
bidra til å få klarhet i situasjonen.

– Jeg vil gjøre en henvendelse til helsemyndighetene for å se hvordan vi kan
bidra, deriblant med kontrolldelen.

Vil følge opp bekymringer om
dårlig vintervedlikehold

Både NLF-direktør Geir A. Mo og Rune
Holmen, fylkesleder i Finnmark, pekte
på det mange NLF-medlemmer opplever
i disse dager: Kvaliteten på vintervedlikeholdet har stedvis blitt markant dårligere.

– Jeg merker meg at dere opplever at
kravene har blitt senket i enkelte kontrakter med entreprenører. Det er ikke i tråd
med vår politiske ambisjon, og det vil jeg
følge opp i etterkant av møtet, responderte Hareide.
Samferdselsministeren tok seg også tid
til å skryte av NLF, som han beskrev som
en næringsorganisasjon med stor betydning for beslutningstakerne.
– NLF er en tydelig og viktig stemme

SKRYTER AV NLF: Knut Arild Hareide er klar over at
lastebileierne ikke alltid er fornøyd med samferdselsledelsen, men setter stor pris på den konstruktive og
løsningsorienterte måten NLF fremmer sitt syn på.
Foto: Skjermdump fra NLFs digitale medlemsmøte

i samfunnsdebatten. Jeg kan love at NLFs
interesser er godt kjent for oss. Det er
ikke alltid dere er fornøyd med oss, men
dere er konstruktive og løsningsorienterte, og dere løfter medlemmenes interesser
på en veldig god måte.

Arrangerer digitale medlemsmøter månedlig ut 2021
Under det digitale medlemsmøtet med samferdselsministeren
kunne administrerende direktør Geir A. Mo også komme med en
positiv nyhet til NLF-medlemmene.
– Vi har fått så gode tilbakemeldinger på våre digitale medlemsmøter at vi ønsker å utvide dette tilbudet. Det betyr at vi ut
2021 kommer til å avholde et slikt digitalt medlemsmøte hver
andre onsdag i hver måned. Dette håper vi kommer til å gi NLFs
medlemmer nye muligheter til å følge med på hva som skjer i

næringen, selv når vi er pålagt å unngå store samlinger.
Det vil legges opp til at medlemmene kan komme i direkte kontakt med samferdselsledelsen også i møtene utover året. Dette blir i
alle fall tilfelle ved det neste digitale arrangementet som finner sted onsdag 10.
februar, da stiller nemlig vegdirektør
Ingrid Dahl Hovland.
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Fjellinjen innrømmer feil:

FEILFAKTURERT: Flere hundre passeringer med lastebilhengere har ved en feil blitt fakturert som egne individuelle kjøretøy, ifølge Fjellinjen. Foto: Stein Inge Stølen

Har fakturert hengere som
individuelle kjøretøy
Kjører du lastebil med slep?
Da bør du gå grundig gjennom bombetalingene dine.
En rekke lastebileiere opplever nemlig at lastebilens
henger blir fakturert som et
individuelt kjøretøy. Fjellinjen forteller at de er godt
kjent med problemstillingen
og har nå kartlagt omfanget.
0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

NLF har den siste tiden mottatt henvendelser både sentralt og regionalt knyttet
til feilregistrerte bompasseringer. Problemstillingen knytter seg til hengere som
er fakturert som egne kjøretøy. Ifølge
Fjellinjen kan dette oppstå når utstyret
som skal klassifisere kjøretøyet ikke fungerer når det skal.
I utgangspunktet skal systemet forstå at
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faktura som blir sent feil en for mye, så vi
jobber nå med flere løsninger, forteller
kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i
Fjellinjen AS.

Problemet vil forsvinne i 2021

UTBEDRER FEILEN: Kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i
Fjellinjen opplyser at problemet med feilfaktureringer vil
elimineres når et nytt system innføres i løpet av 2021.
Foto: Fjellinjen

det er snakk om en henger, og derfor ikke
ta bilde bakfra. I de tilfellene der dette
likevel gjøres, blir det sendt en egen faktura til hengerens eier hvor «kjøretøyet»
belastes på lik linje med en lastebil.
– Dette er en kjent problemstilling,
men omfanget er lite. Samtidig er enhver

Etter at NLF-Magasinet tok kontakt har
selskapet gjennomgått registreringene og
funnet at det er snakk om rundt 50 tilfeller i måneden de siste seks månedene –
altså rundt tre hundre totalt. En enkel
måte å sjekke om du er en av de som har
blitt feilfakturert på, er å gå gjennom fakturaene og se etter firesifrede skiltnumre.
Deretter må man ta kontakt med Fjellinjens kundesenter via fjellinjen.no.
– I tilfeller hvor en henger er fakturert
for bompasseringer vil vi slette fakturaen.
Hvis man har vært uheldig å betale en slik
faktura vil denne bli tilbakebetalt hvis
man henvender seg til oss.

Nordahl lover samtidig bedring.

– Når ny systemløsning for bompengeinnkreving er på plass i løpet av 2021 vil
denne problematikken være borte.

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

Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Fusjonsplaner i Oslo & Ak
Medlemsmessig ble 2020 et
bra år for NLF Oslo &
Akershus med en svak
økning i medlemstallet.
Tilbakemeldinger vi får,
forteller oss at våre medlemsbedrifter føler det trygt
å ha en stor organisasjon i
ryggen, spesielt når alt annet
rundt oss vakler litt.
0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Selv om medlemstallet holder seg stabilt,
betyr ikke det at alle lokalavdelingene
blomstrer.
– Over tid har flere avdelinger i Oslo
& Akershus merket mindre interesse for

medlemsmøter og andre aktiviteter vi
tradisjonelt tilbyr. Etter hvert har det
også blitt litt utfordrende å rekruttere
folk til styreverv i lokalavdelingene og
noen få styremedlemmer har tatt altfor
tunge løft, forteller regionsjef J. Kristian
Bjerke

Tid er en utfordring

Det er nok flere årsaker til at de tradisjonelle medlemsaktivitetene er kommet
litt på hæla. Ikke minst lever dagens lastebileiere som familiefedre og -mødre
flest. De har hus, ektefelle, barn, hytte,
venner og hobbyer som alle andre. Når
ektefellen jobber 100 prosent, barna skal
leveres og hentes i barnehagen, på SFO
eller på trening, blir det lite tid til medlemsmøter i NLF.
– Tid er en utfordring. Skal vi trekke
«fullt hus» til medlemsmøter, så må temaet være veldig «hot». Det er det

sjeldent det er, selv om bompenger,
dieselavgifter og ulovlig kabotasje alltid
får opp pulsen på folk. Samtidig ser vi at
større fellesarrangementer, som Storefjellkonferansen, er veldig populær. Den
arrangerer vi sammen med region 2 Innlandet og vi er alltid rundt 500 mennesker samlet. Arrangementet er familievennlig, maten er god og innlederne er
veldig interessante. Man treffer kolleger,
besøker utstillingen og er sammen med
familie og venner.

Samlet blir vi sterkere

Flere lokalavdelinger i NLF Oslo &
Akershus vil nå ta konsekvensen av at
medlemmene har mindre tid å bruke på
NLF. Selv om færre engasjerer seg i styre
og stell til daglig, så er det mer enn nok
av saker og utfordringer å ta tak i. Derfor
har styrene i fem av fylkesforeningens
seks lokalavdelinger bestemt seg for å gå

Korona-kluss for NLF og N
I fjor sommer kastet NLF
region 1 seg ut i et samarbeid med NAV om utdanning av nye tungbilsjåfører.

Vi ble inspirert av arbeidet NLF
Trøndelag har drevet med i en årrekke
og lastebileiere i hele regionen stilte
spent opp i uttaksmøter med NAV og
sjåførskolen Wright.
Det ble gjennomført uttaksmøter
både i Østfold og i Oslo og tilbakemeldingene fra våre medlemmer som
deltok var udelt positive. Mange la
vekt på at det var både spennende og
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lærerikt å få møte de
potensielle kursdeltagerne og fremtidige
sjåførene.

Korona har skylda

Opplegget er enkelt.
NLF stiller med lastebileiere i et uttaksmøte, hvor vi sammen
med NAV velger ut
kandidater til å gjennomføre et intensivkurs hos Wright. Det
skal legges betydelig
vekt på NLFs anbefalinger, både positive og
negative. Vi forplikter

ershus
sammen i to nye lokalavdelinger. Lillestrøm, Øvre Romerike og Aurskog-Høland vil på sine årsmøter behandle forslag
om å gå sammen til Romerike Lastebileierforening. Oslo og Asker & Bærum vurderer å slå seg sammen til Stor-Oslo Lastebileierforening. Follo har foreløpig
bestemt seg for å se tiden litt an.
– Argumentene for sammenslåing er
mange, men det styrene trekker frem er
først og fremst at man på denne måten
kan bli flere som aktivt kan ta del i driften
av NLF lokalt. Kanskje vil flere også engasjere seg, hvis lokalavdelingens
nedslagsfelt blir litt bredere geografisk.
Det er jo sånn nå, at vi kjører lastebilen
over lengre strekninger enn for en generasjon siden og driver du på Bjørkelangen,
så kan det godt være at hovedkunden din
holder til i Eidsvold. Det blir spennende
å se hva årsmøtene bestemmer seg for,
avslutter Bjerke.

AV

oss også til å stille med praksisplasser i utdanningsløpet, men vi garanterer selvsagt ikke at alle tilbys jobb
etter endt kurs.
Dessverre har vi måttet midlertidig avbryte vår deltagelse i prosjektet og Covid-19-utbruddet får
skylda. Vi kan dessverre ikke ta inn
fremmede i lastebilene så lenge
smittetrykket er så høyt som det er
i dag. Vi kan heller ikke se at det er
forsvarlig å stille i uttaksmøter med
mange fremmede til stede, folk vi
dessverre ikke vet hva driver med på
fritiden. NAV forstår selvsagt dette og siste melding fra prosjektlederen er at vi prøver igjen rett etter
påske.

Vikenrådet klar
for nytt år

Vikenrådet skal representere NLF Østfold, NLF
Buskerud og NLF Oslo & Akershus overfor Viken
fylkeskommune, Oslo kommune, SVV, NAV og andre
fylkeskommunale- eller statlige myndigheter.
Siden NLF ennå ikke er organisert i henhold til ny fylkesstruktur, er det
Vikenrådets oppgave å representere våre tre fylkesforeninger når vi skal forholde oss til for eksempel Viken fylkeskommune.
Vikenrådet består av seks representanter, leder og nestleder i fylkesforeningene. Erik Graarud fra Østfold er rådets leder og Per Einar Sand fra Buskerud
er valgt til nestleder.
– Etter Per Madsens altfor tidlige bortgang høsten 2020, måtte vi ta en pust
i bakken. Nå har vi summet oss og funnet en god tone for videre samarbeid,
forteller Erik Graarud.
Han understreker betydningen av at de tre fylkesforeningene har et felles
samarbeidsorgan som fronter NLF-saker overfor myndighetene.

Oslofjordtunnelen

En sak alle tre foreningene er svært opptatt av er åpningen av Oslofjordtunnelen. Denne har vært stengt deler av døgnet for de tyngste kjøretøyene, noe
som skaper flere problemer for bransjen.
– Det mest åpenbare problemet er at vi må kjøre rundt, altså gjennom Oslo,
eller vi må dra med Bastøfergen mellom Moss og Horten. Å måtte kjøre rundt
betyr utfordringer med kjøre- og hviletid, forurensing, drivstofforbruk, effektivitet og mye annet, sier Graarud.
Han bekrefter at det er lagt ned mange timer og mye arbeid for å få SVV
til å forstå betydningen av denne viktige veistrekningen.
– Vi fikk ikke myndighetene til å droppe en ny tunnel og i stedet bygge bro,
men vi må kunne forlange at den tunnelen vi allerede har, er åpen og trygg.
Det er nå skiftet vifter i tunnelen, slik at eventuell røyk kan styres ut den
korteste veien. Det har ikke vært ulykker av betydning over en relativt lang
periode og alt burde derfor ligge til rette for å gjenåpne tunnelen for alle
vektklasser. Vi er blitt forespeilet gjenåpning før påske, og brannvesenet skal
nå ha godkjent åpning, understreker Graarud.

Viken fylkeskommune

Vikenrådet jobber også aktivt med Viken fylkeskommune, både når det gjelder veivedlikehold, oppgraderinger og nybygging av vei. Vi sendte inn flere
kommentarer til fylkesrådets (politikernes) budsjettforslag og vi har gjennomført flere møter med fylkesråd Olav Skinnes (SP) og hans stab.
– Det er viktig for den nye fylkeskommunen at NLF snakker med en tung
og en stemme og det gjør vi gjennom Vikenrådet. En sak vi skal følge aktivt
opp utover i januar og februar, er åpningen av flere fylkesveier for modulvogntog. Denne jobben er vi allerede i gang med, forsikrer Erik Graarud.
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Region 2 Innlandet

Pappa Johnsen
og døtrene satset
på Enova-tiltak
Innsparingen har vært stor ved energieffektivisering for
Trond Johnsen Transport AS i Furnes. Flere av sjåførene var
nok skeptiske da økonomikjøring og sparetiltak ble vektlagt
i 2016. I dag er det bred enighet om at dette var et riktig
vegvalg for bedriften.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

– Vi var godt i gang med økonomikjøring
da vi fikk muligheten til å være med på
Enovas program. I et år hadde vi sjåførmøter hver måned. Og vi fikk resultater.
Drivstofforbruket gikk ned med 0,7 liter
på mila, forteller Trond Johnsen (55).
Han driver selskapet sammen med døtrene Anette og Trude.
Av konkrete tiltak som gjøres, nevner
Johnsen at de senker farten, ikke lenger
står på tomgang, bremser minst mulig,
bruker cruisekontrollen og ruller der det
går an.

– Kort sagt: Planlegger kjøringen. Det
er det viktigste, svarer Anette, som har
vært prosjektleder.
– Fartssperra står fortsatt på 90, men
sjåførene skal ikke kjøre i 90 km/t. Terje
Høitomt fra Volmax ble en svært god rådgiver. Vi hadde jo Dynafleet i bilene våre
før, men det var først da vi kom i gang
med dette prosjektet at vi begynte å lese
tallene vi hadde tilgang til, forteller hun.
Tomgangskjøringen er helt nede i to
prosent, noe som er bra for et firma som
har flest distribusjonsbiler.

– Her er det slutt på at motorene startes
før turen mens sjåføren koser seg med en
kaffekopp inne før avreise. Vi prøver også
å unngå at bilene durer når varene trilles
ut. Men det finnes selvsagt unntak, forteller Trond.
Han nevner en bil som står på Tynset
hver natt, hvor sjåføren sover i bilen.
– Når det er 30 kuldegrader, blir det litt
kaldt, smiler Trond, som selv er en av to
faste på den ruta.
Bedriften har ikke sjåførmøter like ofte
som i oppstartsåret, men når det skjer, er
forbruk og kjøre- og hviletid fortsatt høyt
oppe på sakslista. Alle vil vite hvordan de
ligger an.

Begge døtrene kjører lastebil
KJØKKENBORDET: Her er det ført mange gode samtaler om lastebiler. Hjemme på kjøkkenet er det også gjennomført
utallige sjåførmøter. Trond (t.v) og Anette kombinerer gjerne en kaffekopp med en lastebilprat. Foto: Guttorm Tysnes
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Både Anette og Trude har lastebil-lappen.
Trude skulle aldri bli yrkessjåfør. Etter en
sommerjobb med varebil, forandret hun

SAMHOLD: Trond Johnsen har god hjelp av Trude (t.v) og
Anette. Begge døtrene er yrkessjåfører. Anette styrer i
tillegg det meste på kontoret. Foto: Guttorm Tysnes

- Vil dere overta når far en gang gir seg,
Anette?
- Vi håper han forsetter i mange år slik at
vi kan drive firmaet sammen. Både Trude
og jeg har lært veldig mye av pappa, men
vi kan ikke jobbe like mye som han gjør.
Målet er jo at firmaet skal være en trygg
og god arbeidsplass. Vi har sjåfører som
har vært her i mange år. Fire av oss som
kjører er jenter. Vi er til sammen 21 ansatte og har et godt miljø. Energi-prosjektet ga oss mindre stress, lavere sykefravær
og bedriften bedre økonomi. Gasspedalen er ikke lenger i bånn. Gjennomsnittshastigheten har gått ned uten at vi bruker
mer tid. Hverdagen er rett og slett blitt
enda bedre både for sjåførene og firmaet.

Nok oppdrag
under pandemien

mening og ga pappa beskjed om at han
måtte betale for førerkort klasse C. I dag
trives hun best bak rattet. Anette sitter
mest på kontoret. I tillegg er hun vikar når
det er behov for en ekstra sjåfør. Hun har
brukt mye tid på Enova-prosjektet.
– Det var en god del papirarbeid og
mye å følge opp, men vi klarte det. Våre
sjåfører konkurrerer om å være best og
prøver hele tida å redusere forbruket. Da
går også klimautslippene ned.

30 år som lastebileier

Trond tok lastebil-lappen da han var i
militæret. Han startet som sjåfør hos
Gartnerhallen etter at han dimmet. I
1991 fikk han tilbud om å overta bilen. I
dag har han 14 kjøretøy – 10 distribusjonsbiler, to kranbiler og to varebiler.
Han er med i Transport-Formidlingen.
NorgesGruppen er den største kunden

mens kranbilene kjører for Maxbo. Bilene
byttes ut etter 5-6 år.
– Nytt utstyr lønner seg både når det
gjelder utgifter og miljø. Ståtid koster
penger. Bilene skal rulle 12 timer daglig,
seks dager i uka. Det er greit at alt fungerer når de første rutene starter midt på
natta, sier Trond.

God økonomi

I 2019 hadde Trond Johnsen Transport
AS 27,5 millioner kroner i omsetning og
et resultat på 2,4 millioner før skatt. Gode
sjåfører og hard innsats ga et pent overskudd. Sjefen er fornøyd:
– Det bør være noe igjen i firmaet. Selv
jobber jeg over 3000 timer i året, tar ut en
vanlig lønn, har et stort ansvar for ansatte og biler - og betaler nokså mye i skatt.
Vi driver nøkternt, har kontor hjemme og
bilene parkert på ulike steder.

Trond Johnsen Transport AS merket at det
ble mindre å gjøre da hele verden ble
rammet av pandemi i mars. Markedet for
storhusholdning til f.eks. Trysil og Geilo
ble kraftig redusert. Kjøringen ble borte
på tre ruter for NorgesGruppen. Men lastebilene fikk andre oppdrag. Etter en måned var det fullt kjør og da kunne transportbedriften tatt på seg enda mer hvis
den hadde hatt flere sjåfører.

Enovas råd til vår næring
Enova gir noen konkrete råd til energisparing for lastebil- og bussbedrifter:
• Energiledelse inkludert flåtestyringsverktøy.
• Logistikkplanlegging.
• Opplæring i øko-kjøring.
• Regelmessig service og tuning.
• Rutiner for kontroll og lasering av akslinger.
• Investering i kupévarmer/Webasto.
• Hastighetssperre.
• Automatisk stopp.
• Elektriske biler.
• Tilgang på elektrisk kraft ved terminaler og store kunder.
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Samferdselspolitikere
De fire medlemmene av
Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomité som
kommer fra NLF region 3
er inne i siste fase av valgperioden. Ved inngangen til
valgåret har vi stilt spørsmål
til representantene om
fortid og fremtid.
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

Arne Nævra (SV)
Filmprodusent og naturfotograf, Lier.
67 år. Én stortingsperiode. Tidligere
fylkestingsrepresentant i Buskerud.

1. Hva er det viktigste du har jobbet med
siste stortingsperiode, og hva har du
oppnådd?

– Min største seier må være at jeg endelig,
etter nesten tre års arbeid, fikk flertall for
at regjeringen skal opprette et digitalt
transportregister for all internasjonal
transport med gods på vei. Dette for å få
et verktøy for bedre å registrere og ha kontroll med kabotasjekjøring fra de 3–4000
utenlandske vogntogene i Norge, med
tanke på ulovlige lønns– og arbeidsforhold.
Det andre store spørsmålet er på jernbane, der jeg nok spilte en hovedrolle for
å få EUs fjerde jernbanepakke til Høyesterett – for uttalelse der.
Ellers har jeg vært en stor pådriver for å
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få fortgang i utbygginga av E134 i Lier,
der 18 000 kjøretøyer hvert døgn siger i
saktefart gjennom et boligområde. Her
må det snarest komme lang tunnel ut til
E18.

5. Ditt valgtips?

– Det blir et nytt stortingsflertall med de
rødgrønne. Det er ikke sikkert at SV vil bli
med i regjering, men vil jobbe godt utenfor.

2. Hva har høyest prioritet for deg i 2021,
og hva håper du å få til?

– Jeg håper å få med det nye flertallet på å
prioritere helt annerledes. Satse mye mer
på utbedring, rassikring, gul midtstripe,
to– og trefelts veier i stedet for gigant–
motorveier der det ikke er behov. SV har
som slagord å bygge langt og trygt – ikke
bredt og dyrt. Det går rett g slett ikke an
å prioritere firefelts motorveier slik at det
fortsatt er 1200 km med riksvei som ikke
har gul midtstripe. Derfor har jeg i de fleste transportdebatter alltid framhevet at vi
går imot Fergefri E39 – med astronomiske utgifter, og heller satse på strekninger
som E134 over Haukeli osv. – med utbedring av veien, tunneler for å få vekk
snøproblemer og store stigninger og veiens
hindringer for villrein. Dessuten håper jeg
at flertallet vil satse på å få ned etterslepet
på kanskje 60 mrd. i fylkesveinettet. Det
er på 40 000 km. Svært mange transporter
starter eller slutter på en fylkesvei!

3. Hva mener du er viktigst for veibasert
godstransport i Norge?

– Det viktigste er så satse på trygge og
gode distriktsveier, få ned klimagassutslippene og la veien snakke med sjø og
bane. Dvs. lage gode terminaler der mer
langtransportert gods kan gå på bane og
sjø. Dessuten er SV en sterk pådriver for å
få vekk useriøse, utenlandske aktører på
norske veier, gjennom mer kontroll og bøter som svir – sånn at baltiske selskaper og
andre ikke skal slippe unna med sin sosiale dumping og neglisjering av bompengeregninger og annet.

4. Stiller du til gjenvalg?

– Nei, jeg sa nei til gjenvalg, dessverre.
Ikke lett – siden jeg har fått mange gode
tilbakemeldinger og har fått så god kontakt med organisasjonene.

Solveig Sundbø
Abrahamsen (H)
Lærer, Seljord. 57 år. Én stortingsperiode og én periode som vararepresentant. Tidligere lokal– og fylkespolitiker. Har vært ordfører i Seljord.

1. Hva er det viktigste du har jobbet med
siste stortingsperiode, og hva har du
oppnådd?

– Arbeidet i transport –og kommunikasjonskomiteen er variert og mangfoldig.
Vi har mange ulike proposisjoner, representantforslag, komitéreiser og mange
møter med interesseorganisasjoner.
Arbeidsområdene omfatter innenlands
transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon og oppgaver under kystverket.
Mine særskilte arbeidsoppgaver ligger
under veispørsmål og post / telekommunikasjon.
Det er vanskelig å peke på ett enkelt
område, og vi jobber alltid sammen som
et team i vår fraksjon.
Jeg er spesielt opptatt av veiutbygging
og å bedre veistandarden. Satsing på vei
bidrar til å binde arbeidsregioner tettere
sammen, tryggere veier og at gods kommer raskere og tryggere fram.

på oppløpssiden
2. Hva har høyest prioritet for deg i 2021,
og hva håper du å få til?

– Vi har det siste året jobbet mye med Nasjonal Transportplan 2022–2033. Høsten
2019 startet vi i Høyre å reise rundt til
våre fylkeslag landet rundt for å få prioriterte innspill til NTP. Det var spennende
og vi fikk mange gode innspill, så kom
koronanen og alle møter med lag, organisasjoner og kommuner har foregått digitalt. Så også komitéreisene ble avlyst. Av
fylkesreisene hadde komiteen Vestfold,
Buskerud og Telemark igjen, så denne
reisen ble historisk gjennomført digitalt.
Jeg er opptatt av at vi må prioritere E
134 (Haugesund– Drammen), den viktigste godsstrekingen øst–vest, med nye tunneler over Haukeli som vil sikre en vintersikker vei, og som også er et stort
klima– og miljøprosjekt. På østsiden må
en fortsette satsingen på E134 med prosjektet Saggrenda –Elgsjø . Jeg er opptatt
av at vi må se hele strekningen fra Haugesund –Drammen i en sammenheng. I
tillegg er jeg opptatt av at vi må få til ein
ordning for å ta igjen etterslepet på våre
fylkesveier, det er blodårene i veinettet
vårt. Fylkesveiene som ble overdratt til
fylkeskommunane i 2010 var en dårlig
gave fra staten til fylkeskommunene . Det
er behov for ei støtteordning for å ta igjen
det store vedlikeholdsetterslepet.

3. Hva mener du er viktigst for veibasert
godstransport i Norge?

– Det viktigste for veibasert godstransport er at vi som politikere prioriterer satsing på infrastruktur og legger til rette for
sikker, trygg og forutsigbar satsing på
samferdsel.

4. Stiller du til gjenvalg?

– Nei, jeg stiller ikke til gjenvalg.

5. Ditt valgtips?

Mitt råd vil være å gi sin stemme til Høyre fordi vi siden 2013 har økt samferdselsbudsjettet med over 80 prosent, og denne
historiske satsingen på samferdsel er ikke
gitt om en får et regjeringsskifte.

2. Hva har høyest prioritet for deg i 2021,
og hva håper du å få til?

Bård Hoksrud (Frp)
Butikksjef, Bamble. 47 år. Fire
stortingsperioder og to som vararepresentant. Statsråderfaring som
landbruks– og matminister. Har i
tillegg vært statssekretær i samferdselsdepartementet. Erfaring fra
lokal– og fylkespolitikk.

– FrP sørget for at regjeringens opprinnelige budsjettkutt for 2021 ble reversert, og
vi fikk heldigvis økt bevilgningene til vei
betraktelig. I tillegg klarte vi i forhandlinger å få til en reduksjon av bompenger
for over 2 milliarder kroner. Dette er ting
vi vil fortsette med i 2021. Ikke minst
arbeidet med NTP (Nasjonal transportplan) og stortingets endelige behandling
av den på forsommeren. For oss blir det å
få mest mulig gjennomslag for ytterligere
satsing på vei viktig. Nettopp for å bygge
landet sammen med sikre og gode transportårer som reduserer reisetid og bedrer
sikkerheten til alle som ferdes på veinettet.
I tillegg blir det fortsatt viktig å arbeide
for å få på plass et system som kan få satt
en stopper for ulovlig kabotasje.

3. Hva mener du er viktigst for veibasert
godstransport i Norge?

Morten Stordalen (Frp)
Fra Re, Tønsberg. 52 år. To stortingsperioder og to som vararepresentant.

Felles svar fra Frp–representantene:
1. Hva er det viktigste du har jobbet med
siste stortingsperiode, og hva har du
oppnådd?

– Det må være gjennomslaget for den formidable veisatsingen etter at FrP kom i
regjering høsten 2013, deriblant arbeider
som gjorde at vi fikk til åpning av nye
delstrekninger på E18 og E134. Det er jo
gøy å ha fått bidratt til at veisatsingen er
doblet siden FrP gikk inn i regjering og
inntok samferdselsdepartementet i 2013.
Men, er også stolte av at vi har fått på
plass en rekke tiltak mot farlige utenlandske vogntog.

– Det viktigste for oss i FrP blir å fortsette satsing på bygging av ny vei, ikke minst
sørge for betydelig veivedlikehold av det
eksisterende veinettet, dette er både generelt vedlikehold og strekningsutbedringer.

4. Stiller du til gjenvalg?

–Ja, vi stiller begge til gjenvalg

5. Ditt valgtips?

–Dersom du fortsatt ønsker denne satsingen på vei, ja da bør du stemme FrP som
mener at vi ikke kan klare oss uten veibasert transport. Gods på vei vil fortsatt
være den desidert viktigste transportåren
i landet vårt. Med andre ord så gjelder
nok dette gamle slagordet mer enn noen
gang: Uten lastebilen stopper Norge. I
tillegg utføres over 80 prosent av folks
hverdagsreiser med bil, derfor må det satses mer på vei, ikke mindre!
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Region 4 Agder og Rogaland

Gjennomslag i Transportkorridor Vest og
veiprosjekter i bypakka på Nord-Jæren
Stavanger havn, Westport, NHO, NHO LT, Næringsforeningen og NLF har sammen arbeidet intenst for å redde
utbyggingen av Transportkorridor Vest (TKV) fra Kontinentalveien til E39 i nord. Det har vært mange møter med
ordførerne i styringsgruppa for Bymiljøpakka.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

I tillegg til TKV nærmer andre veiprosjekter i Bypakka seg en realisering. Slik det
ser ut nå er følgende bestemt inntil videre:
• D
 et blir en samlet løsning for TKV–
Sundekrossen til påkobling Smiene-Harestad. Det foreslås derfor ingen kostnadsreduksjon på dette prosjektet nå.

TKV resterende del må ses i sammenheng med bussvei-korridor til Risavika.
Bare i Kontinentalkrysset ble kostnadene redusert med om lag 100 millioner i
samarbeidsmøter.
• E
 39 Hove - Ålgård: Strekningen Hove-Osli forskutteres av Staten og igang-

Vi er her for deg

Styrene i NLF Agder og Rogaland har hatt en hektisk tid med
mange møter i NLF-sammenheng. Det være seg Statens vegvesen, fylkeskommunene sine
veiavdelinger eller styremøter.
Det er selvfølgelig vinterutfordringer, og forebygging av disse, som har vært i fokus I tillegg
er det mye som skjer i forbindelse
VI ER HER FOR Å BRINGE DINE SAKER FRAM: Roar Osen (til
med neste NTP og nå trenger vi venstre) og Tore Sigmundsen.
saker til Valg21.
Det har stått høringer i kø på
modulvogntog, kontingentøkning, prikkbelastning ved bruk av mobiltelefon, lønnstyveri, arbeidsvarsling og
mye mer.
Vi er her for å bringe dine saker fram. Om det gjelder en lokal vei, utforinger
med hensyn til kontroller langs vei, koronarelaterte saker, bypakker, priser hos
samarbeidspartnere, ferjeproblematikk eller hva som helst knyttet til hverdagen
din, er vi her for å hjelpe deg fram i byråkratiet eller gi gode råd.
NLF har interne ressurser på alle fagfelt som er knyttet til drift av lastebilen,
eller så har vi relasjonene til de som vet. Derfor ønsker fylkesstyrene saker fra
deg, store eller små som vi kan hjelpe deg med.
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settes så snart som mulig. Kryssløsning
Bråstein og E39 Osli-Ålgård kommer
senere. Departementets styringsramme
på 3880 millioner legges til grunn.
• F
 or E39 Smiene-Harestad økes prosjektrammen med 200 millioner kroner
sammenlignet med prosjekteiers forslag
på 3,4 milliarder.
• Tverrforbindelsen reduserer kostnader
med ca. 100 millioner, men det skal la
seg realisere.
Dette viser hvor viktig det er med samarbeid. Bjørn Røstad i SR Group har også
vært en av initiativtakerne til det gode og
brede samarbeidet. Det er helt avgjørende
at næringslivet står samlet når så store prosjekter skal prioriteres.

Billettutfordringene
i Midtsambandet
løste seg
Kolumbus kollektivselskap overtok
fra nyttår Midtsambandet i Rogaland. Dagens Midtsamband går over
til å hete Finnøysambandet. Det gjelder øyene Fogn, Judaberg, Halsnøy,
Eidssund, Nord-Hidle og Helgøy.
Vi kunne ikke akseptere at Kolumbus fra 1. januar innførte sitt billettsystem. Det ville bli nok et system
som skulle håndteres. NLF og Bjørn
Røstad i SR Group tok kontakt med
Kolumbus sammen med NHO, Næringsforeningen og Logistikkforeningen.
Etter kort tid kom Kolumbus fram
til at de beholder Autopass ferjekort
på sambandet. Dette er nok et eksempel på hvor viktig det er å samarbeide. Takk til Kolumbus for en rask
og løsningsorientert behandling av
saken.

Årsmøte 2021

I år er årsmøtene i NLF Agder
og Rogaland lagt til Haugesund
12. – 14. mars.
I flotte omgivelser helt nede på
brygga ligger Scandic Maritim
hotell. Her vil vi ha et rikholdig
program fra fredag kveld til og
med frokost søndag.
Flere av stortingsrepresentantene fra Nord-Rogaland har
meldt sin ankomst for å gi oss
status over hvilke av våre saker
de vil arbeide med etter valget høsten 2021.
I tillegg er det spennende foredrag fredag kveld som alle vil ha glede av. Her
vil vi legge spesielt vekt på at ledsager skal kunne storkose seg.
Det er gode ledsagerturer og selvfølgelig masse gode sosiale treffpunkter.
På kaia vil vi ha en utstilling med siste nytt fra lastebilleverandørene og inne
på hotellet vil våre samarbeidspartnere og andre leverandører ha utstilling.
Så håper vi inderlig at tiden gjør en jobb og vi blir vaksinert slik at vi kan
møtes til årsmøte i 2021.

Modulvogntog ut til
bedriftene
Fra 2021 er det kommet mange flere
veier som nå kan benyttes av modulvogntog. De fleste riksveier er åpnet for 25,25, men det hjelper lite i seg
selv uten at vi kobler på fylkes- og
kommuneveier. Vi er avhengig av at
sideveiene inn til bedriftene også åpnes opp for 25,25, ettersom vi er nødt
til å nå fram til transportkjøperne.
Vi kommer til å sette ned en gruppe
i Rogaland og Agder sammen med andre næringsinteresser. Vi skal arbeide
fram et forslag til veier vi må få åpnet
for 25,25 på kommunale veier og fylkesveier.
Om du har konkrete innspill sender
du det til rr@lastebil.no eller på tlf.
907 73 207.

Nytt år, nye muligheter!
Start det nye året i et smart
og enkelt regnskapsprogram.
Alltid gratis
support
og oppstart
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Region 5 Vestland

Markeringslys montert av sikkerhetsmessige grunner bør bli lovlig
Vi jobber med endring i
«Kjøretøyforskriften»
- Forskrift om tekniske
krav og godkjenning av
kjøretøy, deler og utstyr.
Det bør bli tillatt å montere
flere markeringslys av sikkerhetsmessige grunner.
0

HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no

Et økende antall lastebiler og vogntog
er tatt i kontroll og har fått mangellapp
for å ha påmontert markeringslys som
ikke er i henhold til dagens reglement.
I de fleste tilfellene er dette markeringslys som er kjøpt og montert for
bedre trafikksikkerhet på veiene. Ofte
er det såkalte «Mørelys» (5 Watt) som
er montert oppe på skapene slik at bilen
blir mer synlig i trange tunneler. I dag
har de fleste bilene LED-lys som ikke
blir varme og smelter is og snø som tidligere. Det resulterer i at lys ikke vises.
Derfor monteres også flere blinklys og
bremselys slik at dette blir hensyntatt.
Dette er ikke «jåleri», men tiltak for å
bedre trafikksikkerheten.

Fra lovlig til ulovlig

Det er Kåre Olav Mongstad, daglig leder i Tomren transport AS, som har tatt
initiativ og invitert Heidi Rudaa fra
NLF og Heidi Nakken, statssekretær i
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få dette på dagsorden.
Nakken er vår lokale representant i regjeringen og har vært behjelpelig med
å opprette kontakt med rette personer i
samferdselsdepartementet. Det setter vi
veldig stor pris på. Vi håper koronasituasjonen bedres slik at fremtidige møter
kan være fysisk og forhåpentlig i nærmeste fremtid. Kåre Olav Mongstad er
en av mange som har investert og mon-
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ULOVLIG SIKKERHET: Det er disse markeringslysene som flere lastebileiere opplever å få mangellapp på ved kontroll.
Foto: Tomren Transport, NLFs uthevelser

tert toppmarkeringslys for å øke sikkerheten, men fått beskjed av utekontrollen
at dette ikke er lov i henhold til dagens
reglement. Dette er urimelig når lysene
er montert med hensyn til trafikksikkerhet. Han forteller også at noen biler
som har vært lovlig, plutselig ikke er
lovlig lenger grunnet endringer i regelverket (krav til merking av lyktglass).
Det blir en utfordring når endringer i
regelverket gjør at allerede montert lovlig utstyr plutselig blir ulovlig.

Konkrete endringsforslag

Leder i utekontrollen i Møre og Romsdal har ingen argumentasjon for at lysene vi så på ikke var lovlig, men at det
stemmer at de er ulovlige i henhold til
dagens reglement. Dette understreker
at det bør bli sett på en forskriftsendring som vil gjøre hverdagen til
lastebileierne og sjåførene enklere, i

tillegg til økt trafikksikkerhet.
Vedrørende toppmarkeringslys på
kjøretøy med bredde på 2,1 meter eller
mer, tillates det tre røde identifikasjonslys bak. Antallet bør kunne økes. Det
er også krav til avstand mellom lyktene
både i bredde, høyde og lengde. Eksempelvis skal det i bredden være minst 15
cm og maks 30 cm mellom lysene. Avstanden bør kunne endres. Det vil være
lysstyrken som kan være et motargument med tanke på blending av medtrafikanter. I dag er pærene på 5 Watt og
har veldig lav blendingseffekt. Antall
sidemarkeringslys på kjøretøy med
bredde fra 1,8 m som avgir hvitt lys
fremover og rødt lys bakover, er begrenset til to stykk på hver side. Dette antallet bør for eksempel også kunne økes
for å bedre trafikksikkerheten.

NY E39: forbi Førde må inn tidlig i første halvdel av kommende Nasjonal Transportplan.

E39 Halbrendslia i Førde:
En «flaskehals» for næringstransporten
E39 er en av flere viktige
hovedveier på Vestlandet.
Veien snor seg gjennom
Halbrendslia og ned til eller
opp fra Førde sentrum. Gjennom Førde sentrum er det i
dag en årsdøgntrafikk på
13500 kjøretøy.
0

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no

På strekningen fra Bruland til Langeland
gjennom Førde er det 60 påkjøringsveier,
14 fotgjengerfelt, 2 lysregulerte veikryss og
3 rundkjøringer. Hastigheten er 50 km/t.
Dette skaper store trafikale utfordringer
med ulykker og køer. I tillegg er E39 gjennom Førde et hinder for sentrumsutvikling
av Førde by.
Halbrendslia er en av de verste flaskehalsene for tungtransporten på E39, og vinterstid skaper den svingete og bratte stigningen ofte stans og avkjørsler som igjen
fører til stengt vei. Uten omkjøringsmuligheter for nødetatene setter det folks liv og
helse i fare.
Det foreligger i dag ferdigregulerte pla-

ner for ny E39 mellom Storehaug og
Bruland som vil erstatte den ulykkesbelastede og krevende Halbrendslia. Prosjektet
vil i tillegg til å gi en trygg, sikker og effektiv vei, også gi en stor besparelse i reisetiden forbi Førde. Opprinnelig var prosjektet kostnadsberegnet til 3,8 mrd.
kroner, men nye beregninger viser at prosjektet kan realiseres for 2,9 mrd. kroner.
For å markere hvor viktig dette veipro-

sjektet er for transportnæringen, samlet vi
noen NLF-medlemsbedrifter tirsdag 12.
januar i Førde. I tillegg var NRK invitert.
Transferd AS, Hoff og Knutson Transport
AS, Kårstad AS og M. Nistad AS stilte
med lastebiler og vogntog. Innslaget ble
vist på NRK TV samme kveld. Representanter fra de fire selskapene fikk på en god
måte frem det viktige budskapet om ny
E39 forbi Førde nå.

24-meters vogntog og modulvogntog
i Vestland og Møre og Romsdal
Arbeidet med å åpne opp for 24-meters vogntog og modulvogntog på 24-meters tømmerveinettet pågår for fullt. Både fylkeskommuner og kommuner jobber i disse dager
med å ferdigstille sin innstilling om hvilke kommunale og fylkeskommunale veier som
skal åpnes opp for 24-meters vogntog og modulvogntog. I skrivende stund er det kun
deler av Europa- og riksveinettet som er åpnet opp i de to fylkene, med unntak av 1012 kommunale veier i Møre og Romsdal.
Vi kjenner til at både Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å åpne
opp flere viktige fylkesveier før de nye veilistene legges frem 1. april i år. Det er Statens
vegvesen Veidirektoratet som til syvende og sist avgjør om det er mulig. Vi har gjennomført flere møter med fylkeskommunene hittil, og vil fortsette arbeidet opp mot
fylkeskommuner og kommuner i arbeidet fremover.
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Region 6 Trøndelag

Godt nytt
transportår:
Det blir bra
Uttrykket «Nytt år og nye muligheter» har vel sjelden gitt mer betydning enn i disse dager. Vaksinen
mot Covid-19 gir verden håp om at
alt etter hvert vil normaliseres. Det
er nok ikke sikkert at alt vil bli som
før, selv om vi lykkes med å håndtere viruset. Gjennom pandemien har
vi lært oss nye måter å omgås på.
Digitale møter har erstattet fysiske
møter. Reisevirksomheten har nærmest stoppet helt opp, noe som har
rammet reiselivs- og hotellnæringen
meget hardt. Restaurant- og utelivsnæringen har også tøffe tider
med permitteringer og oppsigelser.
Det vil nok ta tid før alle har kommet seg over denne kneika. For oss
som har disse næringene som kunder, vil det nok fortsatt være spennende tider. Da er det enda godt at
de store vegprosjektene i Trøndelag
ser ut til å komme i gang. Selv om
vaksineringen har kommet i gang,
så er det fortsatt viktig at vi følger
smittevernrådene. Selvsagt er vi
møkk lei av pandemien, men det er
for tidlig å senke skuldrene ennå.

Årsmøter
Det er tid for lokalårsmøter i
Trøndelag. Vi hadde i det lengste
håpet på at situasjonen skulle tilsi
at vi kunne møtes fysisk. Nå er vi
ikke der, så derfor blir vi nødt til å
gjennomføre digitale årsmøter.
Dette skal nok gå bra. For de som
er usikker på hvordan man skal gå
frem for å delta, så er det bare å
ta kontakt med regionsjefen.
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KORONATILPASSET: Det ble en fantastisk dag for store og små på Meldal barne- og ungdomsskole. At blindsonene var
så store overrasket de fleste. Det ble ikke mulighet for å komme opp i bilen, men de fleste fikk nok med seg hva en
blindsone er. Det var ikke enkelt å få kontakt med sjåføren når man sto for nærme bilen. Foto: Stina Hedlund

Venner på veien besøkte
Meldal og Løkken
Den 1 og 2. desember besøkte vi skolene
i Meldal kommune. På programmet sto
Venner på veien. Første skole ut var Meldal barne- og ungdomsskole. Skolen sto
ferdig i januar 2013, og er en felles barneog ungdomsskole for hele Meldal kommune. Skolens elevtall for skoleåret 20202021 er 307, hvorav 219 er på barneskolen
og 88 er på ungdomsskolen. Her besøkte
vi 1.-4. trinn, til sammen 120 elever. Engasjementet var veldig stort. Vi ble enige
om at brøytestikkene skal få stå i fred,
selv om det er veldig fristende å samle på
disse. Vi skal heller ikke leke på brøytekantene langs vegene. Til slutt ble vi enige om at alle skal bruke refleks. Dette ble
markert ved at alle danset og sang til refleksdansen.
Neste dag kom turen til Løkken Verk
Montessoriskole. Dette er en privat montessoriskole som ble etablert i 2012, og
tok imot sine første elever til skoleåret

2012/2013. Frem til skoleåret 2014/2015
hadde skolen syv trinn, og fra dette skoleåret utvidet skolen tilbudet og er nå en
barne- og ungdomsskole. Skolen har i dag
120 elever fordelt på ti trinn og 28 ansatte. Vi kjørte opplegget for 1.-2. trinn og
det var stort engasjement blant elevene.
Alle kjente en med arbeidsklær. De kunne også kjøre lastebil hvis det sto om det,
men ingen skulle ha lutefisk til jul. Ungene var bekymret over at de voksne ikke
brukte refleks. Vi ble derfor enige om at
alle skulle være reflekspoliti. De voksne
som ikke bruker refleks, vil bli arrestert
og stengt inn på soverommet. Det blir
fulle skoleklasser av slikt. Her fikk vi også
en oppvisning i refleksdansen, mens ungene sang av full hals.
En stor takk til Stina Hedlund og Kurt
Magne Fridtjofen fra LW Entreprenør
AS, som bidro til at vi fikk to flotte og
lærerike dager i Meldal.

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

Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Statens vegvesen skal se
nærmere på fergerutene
over Tysfjord
Det har den siste tiden vært skarpt søkelys på fergetidene
over Tysfjordbassenget, deriblant fra NRK Nordland med
både nett-, radio- og TV-dekning.
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FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

NLF har presset på for å få endret avgangene fra Bognes og Drag med 15 minutter.
Dette vil gjøre at de som henter gods fra
Cargonet på Fauske greier å rekke fergene
over Tysfjorden. Dette er en strekning som
på sommerføre er grei å forsere innen tidsfristen, men med litt snø og is på veien, blir

sikkerhetsmarginene mindre og det kan
oppstå farlige situasjoner.
Det har florert med opptak fra dashbord-kameraer som viser hasardiøse forbikjøringer på strekingen Fauske–Hamarøy.
Dette er etter vår mening resultatet av
knappe marginer for de som skal nå ferge-

ne. Statens vegvesen var tidlig ute og mente at en endring av rutetidene ville ha motsatt effekt enn det NLF sto for – da de
forholdt seg til de fastlagte lossetidene til
Cargonet som er satt til kl. 19:30. Det som
er realiteten er at de fleste bilene er ferdig
lastet og i kjøringen før 19:15, og da vil det
kvarteret som NLF ber om være kjempeviktig.

Totalleverandør på vask
Høy kvalitet til riktig pris
-

Høytrykksutstyr
Kjemikalier
Vaskehaller
Håndhygiene
Renholdsmaksiner
Bilpleie
Førstehjelp

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

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

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER
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Gladmelding:

Troms og Finnmark fylkeskommune innfører
AutoPass-betaling på sine fylkesveiferger!

Vi mener at trafikksikkerheten ikke blir
satt i fokus når Vegvesenet inntar en slik
holdning til problemet. Det viser seg nå at
etaten har satt ned en gruppe som skal se
på alternativer for å unngå det tidspresset
våre medlemmer opplever. Det må vi regne som en halv seier og vi ser frem til forslagene fra Statens vegvesen.

Troms og Finnmark fylkeskommune innfører AutoPass på alle sine fylkesveiferger fra mai 2021, en
sak som NLF Troms og
Finnmark har jobbet lenge
med overfor fylkeskommunen. Det vil si at de
fleste fergestrekningene i
Norge er innlemmet i AutoPass-ordningen når også
Troms og Finnmark fylkeskommune innfører dette. Dersom du i tillegg har Circle K sin bombrikkeløsning slipper du å innbetale forskudd for å få full rabatt.
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MECA lanserer merkeuavhengig tungbilkjede
Verkstedkjeden MECA satser nå stort innen tungbilmarkedet, og gjør det etter modell fra de merkeuavhengige personbilverkstedene. – Vi mener det
er rom for en frittstående kjede, og vårt mål er å
bygge en kjede bestående av 50 verksteder innen
utgangen av 2023, sier MECA-sjef Tore Stensbøl.
– Lanseringen av MECA Tungbil er en del av vår
langsiktige satsning på reservedeler til tyngre kjøretøy. Vi har skarpt søkelys på faglig kompetanse
og profesjonalitet, og lagerfører kun deler av
OE-kvalitet, sier daglig leder Tore Stensbøl i MECA
Norway AS.

Ti verksteder klare fra 1. februar

For verksteder som vurderer kjedekonseptet, opplyser Stensbøl at dette passer for verksteder med
03-godkjenning og som ønsker å følge MECAs kjedestandard, som blant annet inkluderer deltakelse på kurs. Kjedekonseptet inneholder det viktigste et verkstedkonsept trenger: riktig deler
tilgjengelig på lokale lager og effektiv logistikk, i
tillegg til sentraliserte markedsføringsaktiviteter,

PKK-innkallingsløsning og konseptualiserte tjenester for lastebileieren.
Verkstedene vil operere under navnet MECA
Tungbil og vil være operativ fra 1. februar 2021.
MECA Tungbil får en pangstart med 10 Bulder-verksted fra dag én.
– Vi tar med oss alle våre avdelinger som er
godkjent for tunge kjøretøy inn i MECA Tungbil og
får dermed en av bransjens sterkeste merkevarer i
ryggen. Vi har samarbeidet med MECA over flere
år, og er strålende fornøyd med at de nå satser på
kjedekonsept mot tungbilmarkedet, sier konsernsjef Roger Langhelle i Bulder AS. Langhelle tilføyer
at dette passer rett inn i selskapets strategi om å
vokse i hele landet, enten gjennom nye etableringer eller oppkjøp.
– Vi tror det vil skje en konsolidering i dette
markedet, og vi ønsker å være på offensiven i denne prosessen, sier Langhelle.

Veghjelp inkludert

Alle MECA Tungbil-verksteder vil tilby 12 måne-

TUNGBILFOLKET I MECA: Bak fra venstre: Petter Myhre
(KAM, MECA Norway), Andreas Grimstad (Leder
Forretningsutvikling, MECA Norway), Richard Sørensen
(Controller Bulder Verksted), Hans Olav Løen (Daglig
leder Bulder Verksted), John-Axel Granberg (Kjedesjef,
MECA Norway). Foran: Tore Stensbøl (Adm. dir. MECA
Norway), Roger Langhelle (Konsernsjef, Bulder Verksted).
Foto: MECA

ders fri veihjelp ved gjennomført service. – Sammen med vår partner Falck har vi utviklet tjenesten MECA Tungbil veihjelp. Dette er en unik
tjeneste som sikrer kjøretøyet hjelp dersom det får
teknisk stopp. Dette er viktig for alle som driver
med tungbil og transport og bidrar til å sikre optimal driftstid for sjåføren, sier Tore Stensbøl i
MECA.
– Etter hva vi vet fra bransjen er det ingen aktører som kan tilby tilsvarende tjeneste, fortsetter
Stensbøl.

→ 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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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

Jubilanter:

Fødselsdager i mars
85 år

28. Odd Strange, 3174 Revetal

60 år

12. Trond Aasen, 2280 Gjesåsen

28. Martin Haugsdal, 5221 Nesttun

10. Svein Erland Olsen, 2850 Lena

28. Kjell Haugen, 8680 Trofors

15. Arne Erik Holden, 7093 Tiller

31. Steinar Sårheim, 5265 Ytre Arna

15. Geir Andreas Danielsen, 3360 Geithus

80 år
07. Kjell Refseth, 7295 Rognes

18. Ole Bernhof Mork, 7745 Oppland

24. Pål Kr. Parlow, 1348 Rykkinn

24. Rolf Inge Valde, 6260 Skodje
70 år

29. Knut Fanebust, 5955 Lindås

75 år

10. Øystein Syltern, 7170 Åfjord

02. Klaus Eriksrud, 3405 Lier

12. Arnfinn Bakke, 4616 Kristiansand S

16. Bjørn Engebretsen, 2715 Lunner

17. Kristian Flaa, 4760 Birkeland

50 år

16. Terje Krutnes, 8690 Hattfjelldal

18. Terje Solberg, 1820 Spydeberg

01. Kenneth A. Jensen, 8209 Fauske

17. Magne Skuseth, 6215 Eidsdal

19. Thorvald Reiersen, 4484 Øyestranda

02. Ragnvald Flo Flåten, 6788 Olden

19. Bjørge Ørseng, 1747 Skjeberg

20. Knut Bråten, 2770 Jaren

23. Thomas Fossum, 1615 Fredrikstad

19. Petter Johnny Håhjem, 6260 Skodje

25. Leif Harald Håkonsen, 4658 Tveit

24. Rune Klevstad, 3601 Kongsberg

20. Knut Totland, 5141 Fyllingsdalen

26. Endre Myhre, 5428 Foldrøyhamn

30. Gunnar Stamneshagen, 5265 Ytre Arna

25. Roar Svendsen, 2013 Skjetten

28. Arild Tvedt, 5262 Arnatveit

Faste tilbud til
NLF-medlemmer
Synsundersøkelse inkl. digitalt
netthinnebilde og trykkmåling kr 490,(ordinær pris kr 740,-)

Førerkortundersøkelse inkl. attest kr 690,(ordinær pris kr 840,-)
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HAR DU
KONTROLL?
TK Internkontroll + AdmMit Light
= KOMPLETT LØSNING FOR DEG
OG DIN BEDRIFT

VÅR LØSNING GIR DEG:
OPTIMALISERING AV DRIFT
Forbedringsrelatert arbeid med mål
om å bedre din lønnsomhet
KONTROLL
Full kontroll på din drift med bruk
av gode verktøy
TRYGGHET
Ved kontroll fra Statens
Vegvesen og Arbeidstilsynet

Ta kontakt for et godt tilbud:
Svein Ove Vetrhus
salg@transportkompetanse.no
Tlf. 952 11 337

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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NLF-MAGASINET
NLF
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• NR •1 NR 1

Alltid tilgjengelig,
uansett hvor dagens
arbeidsplass blir.
Les mer på Telenor.no/bedrift

Ved din side når du trenger
råd tilpasset ditt behov
Du og dine ansatte skal alltid få den hjelpen dere trenger,
uansett om det gjelder en servicehenvendelse, skader eller råd
om forsikringsdekning og skadeforebygging.
Derfor har vi opprettet et eget VIP-nummer 21 49 71 69 for NLF-medlemmer, slik at du raskt får tak i oss dersom
du skal gjøre enkle endringer i en forsikring, forsikre et nytt kjøretøy, eller lignende. Kundesenteret er åpent fra
08.00–19.00 og alle er NLF-sertifiserte spesialister. Alternativt kan du sende en epost til NLF@if.no.
Som kunde i If og NLF-medlem får du blant annet:
– spesialutdannede skadebehandlere som kun jobber
med storbil og som behandler alle NLF-kunder
– prioritet hos verksted og partnere
– umiddelbar hjelp ved alle løpende behov, for eksempel
til å stille garantier eller endre biler eller ansatte

– aktiv skadeforebygging, blant annet gjennom vårt
opplæringsprogram Aktiv Sikkerhet
– fast rådgiver med lokalkunnskap
– egen VIP-telefon kun for NLF-medlemmer

I samarbeid med

71903_0 IfCA NO

- Sammen for tryggere transport
Ta kontakt med en av våre rådgivere på 21 49 71 69 for et uforpliktende tilbud.

