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Når dette leses, nærmer vi oss slutten på en lang valgkamp der spørsmålet om hvem skal styre landet
de neste fire årene har vært hovedtema. Etter åtte år med Erna Solberg og hennes mannskap kan
det hende Jonas Gahr Støres rødgrønne alternativ, muligens med behov for støtte fra Rødt og
Miljøpartiet de Grønne, tar over.
NLF er ikke en partipolitisk organisasjon, og vi kommer derfor ikke med noen anbefaling om
hvilke partier som bør få din stemme, men vi er høyeste grad en politisk organisasjon. Vi har derfor
forsøkt å klargjøre noen aktuelle spørsmål for næringen gjennom å sende partiene en rekke spørsmål.
Som vedlegg til denne utgaven av NLF-Magasinet kan du selv lese svarene og gjøre deg opp en
mening om hvilket parti du ønsker å gi din stemme til.
Siden 9. august har en stor gjeng NLF-ansatte og tillitsvalgte reist land og strand rundt med vår
Transportturné, og gjennomført møter med både transportkjøpere og politikere. Det gjør vi for å
sikre like konkurransevilkår og for å sørge for at det ikke velges en eneste representant til Stortinget
uten at de enten har møtt NLF eller fått informasjon om hvilke utfordringer vi sliter med.
Våre 3000 medlemsbedrifter og transportsentraler representerer kjernen i den norske transportnæringen. Blant dem finnes alt fra enbilseiere som selv kjører sine lastebiler til store konserner med
milliardomsetning. Sammen sørger de for at samfunnet går rundt, og det siste halvannet året har
virkelig demonstrert hvor viktig en oppegående norsk transportnæring er for å sikre at samfunnet
ikke faller helt sammen.
Da er det leit å se at den norske andelen av grensekryssende transport går ned til fordel for
øst-europeiske transportselskaper. Det er skremmende å se at transportbedriftenes bunnlinje er
halvert de siste årene, og at de sakker akterut sammenlignet med øvrige aksjeselskaper i Norge. I
tillegg sliter næringen med et voksende rekrutteringsproblem, ikke bare i Norge, men også i resten
av Europa.
Det er også store mangler i hvordan myndighetene kontrollerer eksempelvis lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører i Norge. I tillegg må det settes av betydelige ressurser for å innføre
EUs nye regler etter innføring av de såkalte «mobilitetspakkene».
Klimasaken har tatt stor plass i valgkampen, og mange politikere mener at det grønne skiftet ikke
går raskt nok i vår næring. Det finnes mange, også blant våre medlemsbedrifter, som er utålmodige
etter å komme i gang med nye utslippsvennlige teknologier. Men det politikerne for ofte ser bort
ifra, er at det enda ikke finnes fullgode alternativer til dagens dieseldrevne lastebiler. De om lag
70 elektriske lastebilene som er i Norge (av totalt 70 000.) er ikke i nærheten av å være konkurransedyktige mot diesel. Hydrogenelektriske lastebiler er mer eller mindre en skrivebordsteori, og det
finnes kun tre fyllestasjoner for biogass i hele landet. Det drivstoffet som kunne redusert våre utslipp
med opp mot 85 prosent over natta – HVO 100 – sørget regjeringen for å avgiftsbelegge så høyt at
ingen har råd å betale for det. Vi skal bidra til å kutte i våre klimautslipp, men da må politikerne
legge bedre til rette for løsningene som er tilgjengelige i dag!
Det er derfor mange saker å gripe fatt i, noe NLFs nasjonale og internasjonale nettverk av ansatte
og tillitsvalgte gjør hver eneste dag. Det du må gjøre som medlem i NLF, er å lese vedlagte brosjyre
om hva de ulike partiene mener, gjøre deg opp et valg om hvilke alternativer som er best for land og
næring, og avgi din stemme 13. september!
Godt valg!
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Effektivisering og forenkling av registreringsprosessen for tunge kjøretøy:

MØTE: F.v. NLFs forbundsleder Tore Velten, avdelingsdirektør for
kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Espen Andersson, Bodil
Rønning Dreyer, direktør trafikant- og kjøretøy i Statens vegvesen og
Dag Nordvik, fagsjef teknikk i NLF hadde et konstruktivt møte i NLFs
turnétrailer på Arendalsuka. Foto: André Kjernsli

Uholdbare ventetider hos
Det er godt kjent at denne prosessen tar for lang tid,
men nå er det dialog mellom de involverte partene. Målet
er effektivisering og forenkling av registreringsprosessen for
tunge kjøretøy. – Vi skal trøkke på, sier Dag Nordvik i
NLF
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

– Å registrere et nytt kjøretøy er en prosess – i dag tar denne prosessen altfor lang
tid, sier NLFs fagsjef på teknikk, Dag
Nordvik.
Dette får store konsekvenser for de som

6

NLF-MAGASINET 2021 • NR 5

skal registrere et nytt kjøretøy til flere
millioner kroner. De har ofte et gammelt
kjøretøy som skal utfases, en leasingkontrakt som er i ferd med å ta slutt, eller
kanskje bilen allerede er solgt. Det er med

andre ord mange skjær i sjøen for bileier,
men også for chasissleverandør og påbyggere. Summen av dette gir en dårlig løsning.

NLF tok initiativ

Foranledningen er et initiativ som NLF
tok overfor Norsk Industri (påbyggerne),
bilbransjeforbundet og bilimportørene i
februar i år. Der ble det formulert et brev
som var ment å sendes til veidirektøren,
men så kom det en henvendelse fra PriceWaterhouseCoopers(PWC) der de informerte om at Statens vegvesen (SVV) har
satt i gang en intern undersøkelse på denne problematikken.

forskjellige saksbehandlere. Ett kjøretøy
kan bli godkjent, det andre ikke. Så har
vi kravet til dokumentasjon i Norge, den
er mildt sagt enorm.
Bodil Rønning Dreyer påpeker at en
av grunnene til at prosessen tar tid er at
det sendes inn feil – og alt for mye – dokumentasjon. Det betyr at saksbehandlerne bruker for mye tid på rydde i innsendt dokumentasjon for å finne det de
er på jakt etter.
– Ser man til våre nærmeste naboland,
er dokumentkravet langt mindre. Dessuten foretas godkjenningen av en akkreditert instans, eksempler på dette er Dekra i Danmark, eller Bilprovningen i
Sverige, forklarer han.
I Norge har NLF bedt om et sentralt
dokumentregister. Det er informasjon
som er helt standard skal finnes. Dette
vil forenkle prosessen en god del. Men
det er tempoet i prosessen som er den
største utfordringen.
SVV har tatt inn ytterligere tre saksbehandlere, men Dag Nordvik stiller seg
tvilende til at det er nok.

SVV må bli mer effektive

Statens vegvesen
– Dette kom som en overraskelse på
oss, sier fagsjefen i NLF.
Der fremkom det at PWC skulle utarbeide en rapport som skulle være klar
i mai i år. I perioden frem til dette hadde
NLF løpende kontakt med Espen Andersson i Statens vegvesen, som sitter
som eier av denne prosessen.
Bakgrunnen er som følger: I Norge
registreres det mellom 7-8000 tunge
kjøretøy hvert år, og SVV har hatt 12-13
saksbehandlere til å ta seg av dette. Kapasitetsproblemer har ført til at det kan
ta både en og tre uker før en saksbehandler begynner å se på saken. Blir kjøretøyet godkjent, som mange gjør, er saken

grei, men blir det ikke godkjent sendes
det tilbake i systemet.

Riktig dokumentasjon er viktig

Årsaker til avvisning kan være at bilen
ikke er bygget iht. forskriften, eller at dokumentasjonen er mangelfull. Bilene er
som regel riktig bygd, men det skorter på
dokumentasjonen.
– Dette er to-sidig, forklarer Nordvik.
For det første tar prosessen for lang tid i
SVV, men samtidig hender det at påbygger eller chassisleverandør sliter med å
lage god nok dokumentasjon.
På toppen av dette er det avdekket at
identiske biler får ulik behandling hos

– Dersom man forenkler prosessene, er
dette antageligvis nok, men ikke slik
SVV jobber i dag, understreker han.
Møtet på Arendaluka bærer bud om
lysere tider i sikte. SVV jobber videre
med sine interne utfordringer, og et nytt
møte er avtalt i september.
– SVV er åpne, og villige til å ta imot
råd fra ulike aktører i bransjen, det er
positivt. De forstår at det er forbedringspotensial sier Nordvik.
Men fagsjefen i NLF mener mer må
til. Allerede på møtet i september skal
det derfor meisles ut en opplæringsplan
der alle parter skal få mulighet til å øke
sin kompetanse på dokumentasjon. Og
på Transport- & Logistikk i oktober
2021 skal det så arrangeres et miniseminar med alle involverte parter.

«Hvilken rolle har NLF i dette»

– Dette må de involverte parter ta tak i,
men dette er veldig viktig for våre medlemmer. Derfor kommer vi til å presse
på for å drive denne prosessen fremover,
forsikrer Dag Nordvik.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 5
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Intervju Geir A. Mo:

Spent på utfallet av år
NLFs administrerende
direktør er som de fleste
spent på utfallet av årets
stortingsvalg, men understreker at utfordringene for
transportsektoren er de
samme etter 13. september.
Han er også skuffet over at
samferdselsministeren ikke
tok seg tid til å treffe oss på
transportturneen
0
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– Det er mye som tyder på at det
blir et regjeringsskifte. Hva blir i så
fall den største forskjellen sett fra
NLF og NLFs medlemmer side?
«Målet til NLF er at det egentlig ikke
skal spille noen stor rolle om det er den
ene eller den andre regjeringen som styrer. De skal være klar over utfordringene
til transportnæringen uansett parti. Og
vi legger til grunn basert på kontakt vi
har, at alle partier ønsker å bevare en
norsk transportnæring med norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Derfor
samarbeider vi med alle partier – og vi
forsøker å opplyse samtlige partier og
kandidater om næringens utfordringer.»

– Om du kunne velge en ting,
hva ville være den største game
changeren i vår bransje?
«For øyeblikket er det svært viktig å sørge
for at alle aktører overholder regelverket.
Jeg tror derfor en skikkelig digitalisering,
der kontrollmyndighetene på en enkel
måte kan se hva slags type transport de
har foran seg og ikke minst hva slags vilkår sjåførene har, vil være en game-chan-
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ger med hensyn til å sikre like konkurransevilkår.»

– Hva har koronapandemien lært
oss? Hva må myndighetene ta med
seg videre for at transportørene
skal få bedre arbeidsbetingelser om
vi kommer i en lignende situasjon?

Hvordan synes du norske
transportører har klart seg i
denne perioden?
«Først og fremst har den vist omverden
hvor viktig næringen er. Hvis transportnæringen også hadde gått i «lock-down»
under pandemien, hadde landet virkelig

ets stortings
UTFORDRING: – Ved siden av kravene til kutt i utslipp, er
sjåførmangelen av de aller største utfordringene vi står
overfor i transportnæringen. Foto: Julie Brundtland.

stoppet opp. Norske transportører har
stort sett greid seg bra, men selvfølgelig
med unntak for en god del bedrifter som
har operert i deler av markedet som virkelig har hatt problemer.
Myndighetene har til tider ikke erkjent
hvor avhengig de er av transportnæringen, og altfor mange myndighetsutøvere

har ikke anerkjent nok hvor viktig det har
vært at transporten har fungert. Jeg håper
de har lært.»

I Europa ellers er også sjåførmangelen stor. Hvordan tror du dette
vil ende?

– Etter Brexit ser vi en formidabel
mangel på sjåfører og arbeidsgivere
som overbyr hverandre i lønn og
bonuser for å få tak i sjåfører.

«Dette er, ved siden av kravene til kutt i
utslipp, en av de aller største utfordringene vi står overfor i transportnæringen. SjåførmangeNLF-MAGASINET 2021 • NR 5
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Intervju Geir A. Mo:

LOCKDOWN:- Hvis transportnæringen også hadde gått i «lock-down» under pandemien hadde landet virkelig stoppet opp, sier Geir A. Mo. Illustrasjonsfoto: André Kjernsli

len blir tydeligere og tydeligere, bedriftene bruker mer og mer tid på dette arbeidet. Hittil har en kunne rekruttere
sjåfører fra Europa, men i takt med at
rekrutteringsutfordringene vokser blir
dette vanskeligere og vanskeligere.»

– Lakseprodusentene tjener store
penger, men har så langt ikke vist
særlig vilje til å ta ansvar for
lønn- og arbeidsforhold til de
selskapene som kjører fisken ut i
Europa. Hva må til for å få en
endring her? Bør ikke lakseprodusenter/eksportører ta mer ansvar
for hele næringskjeden? Hva kan
myndighetene gjøre?
«Løsningen på mange utfordringer er å
ansvarliggjøre transportkjøperne. De har
en juridisk forpliktelse til å se til at de som
leverer tjenester til seg følger lover og regler, et ansvar altfor mange fremdeles tar
for lett på. Det er blitt mye bedre, og veldig mange har gode rutiner for dette, men
vi har fremdeles en jobb å gjøre.»

10
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– Tar norske transportselskap seg
for dårlig betalt? Hva bør de sette
søkelys på når de skal selge seg inn
hos potensielle transportkjøpere
utover pris?

de må se sammenhengene mellom transportørens kvalitet og sitt eget omdømme.»

– Hva heter den neste samferdselsministeren?

«Det er markedet som bestem«Det tør jeg ikke mene noe
mer prisene, og våre medom offentlig, men til alle
lemsbedrifter må bli
våre medlemsbedrifflinkere til å vise sine
ter skal jeg love at vi
kunder at kvalitet
skal bli fort kjent
koster. Synliggjør
med vedkommenkostnadene og
Målet til NLF er at det
de, uansett hva
vær åpen med
egentlig ikke skal spille noen
han eller hun hekundene. Dette
ter og hvilket parer det jeg blir forstor rolle om det er den ene
ti vedkommende
talt når jeg snakke
eller den andre regjeringen
kommer fra! Jeg er
med bedriftene
som styrer.
også skuffet over at
våre, og for meg høvår nåværende samres det ut som den
ferdselsminister, Knut
eneste farbare vei. Vår
Arild Hareide, ikke tok seg
viktigste suksessfaktor er
tid til oss før valget, det er jeg sikker
kvaliteten vår, ansvarligheten vår, og
forholdene til våre ansatte. Vi tar ansvar på at våre medlemmer hadde satt pris på
for mer enn bare vår egen bunnlinje. Det etter den innsatsen de har lagt ned under
kommer også kundene våre til gode – og koronapandemien.»

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

EUs klimaambisjoner – v
EU har som Norge mål
om reduksjon av klimagassutslippene med 55 prosent
innen 2030. I 2050 er målet
100 prosent. EU-kommisjonen presenterte i juli
virkemidlene for å nå disse
målene. Forslagene blir
viktige for Norge gjennom
EØS-avtalen.
0

JAN-TERJE MENTZONI jtm@lastebil.no

Flere av forslagene som ble lagt frem
14. juli har allerede blitt sendt på en foreløpig lynhøring i Norge. Samferdselsdepartementet har bedt om kommentarer
innen 1. september slik at departementet
og statsråden skal kunne forberede sine
første innspill overfor EU før EUs Transportministermøte i slutten av september.
Kommisjonens samlede forslag er gitt
navnet Fit-for-55 som viser til målet for
2030. I denne pakken er det forslag som
i Norge vil bli behandlet av Finansdepartementet, Klima – og miljødepartementet
og Olje- og energidepartementet i tillegg
til Samferdselsdepartementet.
Av forslagene som vil få betydning for
godstransport på vei er det verdt å merke
seg kravene som stilles for å få etablert infrastruktur for alternative energikilder (drivstoff
og ladepunkter), strengere krav til CO2-utslipp fra personbiler
og varebiler, forslaUten infrastruktur vil ikke
get om å inkludere
alternativer til bensin- og dieselgodstransport på vei
motorer kunne tas i bruk, men uten
i EUs kvotesystem
biler vil ingen aktører ta risikoen
for
klimautslipp
ved å bygge ut gode
(ETS), krav til fornybar energi, og revisjon
nettverk.
av energiskattdirektivet.

Pakken

Pakken inneholder også særskilte forslag
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ging).

for sjøtransport
og luftfart og
forslag som skal
sikre at produksjon ikke flyttes
til land utenfor
EØS-området som
følge av at andre land
ikke setter seg like høye
klimamål (klimautflag-

Arbeidet med pakken har pågått lenge,
og mange av forslagene var varslet og
forventet. Allerede før pakken ble presentert, sendte derfor NLA sammen med
BGL og FNTR ut en pressemelding hvor
følgende ble påpekt:
• V
 eitransporten vil bidra, men teknologien må være tilgjengelig.
• K limapolitikken må ta hensyn til om
sluttkunden kan betale merkostnaden.

irkemidlene presentert
forordning og dermed strammes inn. Forordninger gjelder fullt ut i alle EU-land
når det er vedtatt, mens direktiver angir
hvilke hensyn og mål som skal oppnås.
Hvordan direktiver tas inn i det enkelte
lands regelverk, står landene friere til å
bestemme. At regelverket nå endres til en
forordning skyldes manglende handling i
medlemslandene, samt at det er behov for
et regelverk som sikrer at alle som trafikkerer EUs veinett skal kunne lade eller
få tak i annet alternativt drivstoff på en
forutsigbar måte. Kommisjonen peker
også på at en forordning vil øke tempoet
i utbyggingen.

Høna og egget

• Økte avgifter vil bare føre til økte
kostnader.
• Innføring av kvotesystem (ETS) for
veitransport vil kunne innebære
dobbeltbeskatning.
Samferdselsdepartementets lynhøring
gjelder to av disse forslagene – infrastruktur for alternative drivstoff/el, og utslippskrav. Departementet ønsker innspill for
å vurdere hva slags konsekvenser inn-

holdet i forslagene vil ha for norske
interesser og aktører, og lage en foreløpig
norsk posisjon. Departementet skal også
gjøre en foreløpig vurdering av om
EØS-relevans foreligger, dvs. i hvor stor
grad regelverket skal gjøres gjeldende i
Norge.
EU har allerede hatt et regelverk for
infrastruktur for alternative drivstoff i
form av et direktiv. Forslaget som kom i
juni, innebærer at regelverket endres til en

I realiteten er dette en del av den gamle diskusjonen om høna og egget. Uten
infrastruktur vil ikke alternativer til bensin- og dieselmotorer kunne tas i bruk,
men uten biler vil ingen aktører ta risikoen ved å bygge ut gode nettverk. Dette
spørsmålet ble også satt på agendaen under Arendalsuka på et seminar i regi av
Grønt Landtransportprogram, og NLFs
eget seminar om Det grønne skiftet i
transportnæringen.
Forslaget om strengere utslippskrav for
personbiler og lette varebiler samt felles
mål for reduserte utslipp fra denne delen
av bilparken, har vakt en del reaksjoner.
Ikke minst fordi det legges opp til at nye
biler som registreres selges etter i 2035
skal være fossilfrie. Det foreslås ikke forbud mot salg av biler som ikke er utslippsfri fra 2035, men de økonomiske virkemidlene som tenkes tatt i bruk vil i
praksis medføre at det ikke vil bli solgt
slike kjøretøy etter denne datoen.
NLF vil arbeide videre med forslagene
slik at vi kan få gitt våre innspill til Samferdselsdepartementet. Vi vil også – i tett
kontakt med våre søsterorganisasjoner i
Norden og gjennom NLA-kontoret i
Brussel, følge behandlingen av pakken i
EU-parlamentet tett for å ivareta interessene for godstransport på vei. Det antas at pakken vil kunne bli ferdigbehandlet i Rådet og EU-parlamentet i
løpet av 2022.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 5
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Dyretransport:

Agro Transport
AS sikter høyt
innen dyretransport
– God dyrevelferd styrer det meste vi driver med i denne
bransjen, forteller Erling Vaula i Agro Transport AS. Etter
kun noen måneders drift ser han gode resultater som følge av
effektivisert kjøring og en bilpark som er tilpasset markedet
0
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I begynnelsen av oktober i fjor ble det nye
aksjeselskapet Agro Transport AS etablert. Der Rundevold Transport AS,
Rennesøy Trafikk AS og Reiersen Dyretransport AS til sammen eier halve selskapet, og Nortura SA eier den andre
halvparten.
Hensikten med etableringen er at inntransport av firbeinte slaktedyr ikke bare
skal være mest mulig kostnadseffektivt og
brukervennlig, det skal også være klimasmart. Det betyr færre antall kjørte kilometer, men også mer miljøvennlig transportmateriell.
Selskapet skal stå for all inntransport
av firbeinte til anleggene i tilførselsområdet Agro (Agder og Rogaland, sør for
Boknafjorden).
– En slik etablering viser at Nortura og
de lokale transportselskapene bokstavelig
talt har hånda på rattet sammen, sier styreleder Einar Risnes.

14
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Dyretransport er spesielt

Men det å kjøre levende gods er ikke for
alle. Mange av sjåførene gir uttrykk for at
de er glade i dyr, og at dette har vært
medvirkende til valg av yrke. En av de
som kjenner seg igjen i denne beskrivelsen er Agro-sjåføren Jan Henrik Aske.
NLF-Magasinet treffer han på Mosterøy
utenfor Stavanger, der han er i ferd med
å hente 121 griser som skal inn til Nortura sitt slakteri på Forus.
– Jeg driver med dyretransport mye
fordi min onkel driver gård. Der ble interessen for dyr og dyretransport vekket.
Jeg er glad i dyr, det tror jeg er en forutsetning for å gjøre en god jobb, sier han.
26-åringen har kjørt lastebil i seks år,
og trives godt med sitt yrkesvalg som han
beskriver som fritt og variert. Vaula bekrefter også at mange av de som begynner
med dyretransport blir i bransjen.
Men det stilles spesielle krav til sjåfø-

DEN SISTE REISEN: 121 gris skal ut på sin siste reise.
Ferden går fra gården på Mosterøy til Norturas slakteri
på Forus. Foto: André Kjernsli

rene:– En forutsetning for å få drive med
dyretransport er dessuten at man har et
kompetansebevis fra Mattilsynet, sier
daglig leder i Agro Transport AS, Erling
Vaula. I tillegg har Nortura utarbeidet en
egen digital sjåførhåndbok.
Hele verdikjeden preges av dyrevelferd,
og Vaula understreker at sjåførene deres
er den beste og viktigste ressursen de har
i selskapet. Dersom et dyr som skal til
slakteri eller flyttes trenger tilrettelagt

transport, skal bonden rapportere dette
inn i forkant. Nortura sørger så i sin tid
for at sjåføren er klar over dette før han
henter dyret.
– Hver eneste gang en Agro-sjåfør leverer dyr til Nortura er Mattilsynet på
plass med veterinær, forteller Vaula.
I de fleste Agro-bilene er det for eksempel plass til over 120 gris – i tre etasjer.
Bilene er utstyrt med temperaturfølere
med automatisk logging, og i alt
15 vifter som sørger for at
GLAD I DYR: -Jeg tror det er en fordel å være glad i dyr i
denne jobben, sier Jan Henrik Aske
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Dyretransport:

I TRE ETASJER: Grisene lastes inn i grupper, og tar plass i tre etasjer. Foto: André Kjernsli

grisene ikke har det for varmt. Bilen er
også utstyrt med drikkesystem for dyrene.
– I praksis viser det seg at grisene legger
seg ned når de fraktes på bil. Dette ble
hensyntatt da man bestemte hvor mange
gris som kan være med på bilen, og det er
viktig at arealkravet overholdes, forklarer
Agro Transports daglige leder.

Gevinsten går til bonden

Bakgrunnen for det nye transportselskapet er Nortura-styrets vedtak om å effektivisere all inntransport. Netto gevinstpotensialet er beregnet til 35 millioner
kroner i 2025 på landsbasis, når
endringene er gjennomført.
Dette er imidlertid ikke en innsparing
som blir synlig på bunnlinja til Nortura.
Gevinsten kommer etter hvert på Norturabondens avregning når man leverer
slakt, gjennom et redusert frakttrekk.
De tre transportørene har jobbet med
etableringen siden midten av 2019 og vært
i full drift siden 1.1.21. I en 14 måneders
periode frem til årsskiftet 20/21 har Nortura og de nye partnerne i Agro tilførselsområde klart å effektivisere inntransporten med 100 000 færre kjørte kilometer
med samme volum.
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KOMMET GODT I GANG: – En effektivisert kjøring og tilpasset bilpark har allerede gitt resultater, sier daglig leder Erling
Vaula i Agro Dyretransport AS

– Bedre planlegging, bedre materiell og
bedre samhandling i alle ledd fra produsent til slakteri, sier Risnes.

Klimasmart inntransport

Ved oppstart vil det nye selskapet ha 1415 biler og sju hengere. I løpet av første
halvår av 2021 kommer ytterligere to nye
biler. En som kan kjøre storfe i to etasjer,
den andre av bilene går på miljøvennlig

biogass, og er den første dyrebilen i sitt
slag i Norge.
Agro Transport AS kjører Norges første biogass-dyrebil. Erfaringene så langt
er veldig positive.
– Bilen kjører i hovedsak griser fra Jæren til slakteriet på Forus. Det er nok med
en gassfylling pr dag som tar omtrent 15
minutter, det er raskere enn vi forventet,
sier Erling Vaula.

TAKLER NATURENS
KREFTER
STYREDEKK FOR KREVENDE VINTER
SEMPERIT WINTER F2

Nyutviklet gummiblanding gir topp ytelse på
vinteren og godt grep på vått føre.
Konstruert for høst-høst kjøring med gode
vinteregenskaper og optimale egenskaper for
sommerhalvåret når dekket slites.
Utmerket ytelse på vått underlag gjennom dekkets
levetid.

Semperit får du kun hos Dekkmann

www.semperit.com/transport
Semperit. A brand of Continental.

Knallstart på NLFs
For andre gang drar NLF i gang en
landsdekkende turné i forbidelse med
stortingsvalget.

START: NLF-turnéen startet 9. august i
Oslo, og showtraileren vekket oppsikt.
Foto: André Kjernsli
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transportturné
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Som i 2017 vil vi besøke alle valgdistrikt, slik at
politikere, medlemmer og transportkjøpere kan komme
sammen. Så langt har turneen vært en suksess med
godt oppmøte
0
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Norge på kryss og tvers

Når dette ble skrevet, var vi inne i uke to
av fem på årets turné. Uken etter var tralla på plass i Alta, altså fra det sørligste til
det nordligste punktet på turnéen i løpet
av noen få dager.
De lokale arrangementene starter som

20
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regel klokken seks om morgenen med
sjåførfrokost og en kaffekopp på en Circle
K-stasjon. Utover dagen gjennomføres
det transportkjøpermøter der vi informerer om Fair Transport og annet arbeid
NLF gjør for å sikre gode og
like vilkår i bransjen.

SAMTALE: Forbundsleder i NLF, Tore Velten, i samtale med en
lokalpolitiker i Bergen. Foto André Kjernsli

JONDAL: Små og store koste seg
på veteranbiltreff i Jondal.
Foto André Kjernsli

ÅRETS TURNÉ: Det blir i alt 8200 kilometer som tilbakelegges på årets turné, her fra Haukelifjell. Foto André Kjernsli

OFFISIELL ÅPNING: Leder av transportkomitéen på Stortinget, Helge Orten (H), fikk æren av å offisielt åpne årets
transportturné. Foto: André Kjernsli

DEBATT: Lokalpolitikerne deltar ivrig i debattene som arrangeres i
NLF-traileren. Foto: André Kjernsli

BRANSJEFOLK: Det blir mange gode samtaler mellom bransjefolk på hvert sted NLF stopper. Foto André Kjernsli
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Etter lunsj er det sceneskifte der lokale
politikere inviteres til å debattere og legge
frem sitt syn på hvordan de ser for seg
løsningen på utfordringene i samferdselssektoren.

Skaper arenaer

Hittil har oppmøtet på de ulike arrangementene vært godt, og engasjementet
stort. NLFs administrerende direktør,
Geir A. Mo, sier det sånn:
– Disse ukene på turné er viktige for
oss. Vi skaper arenaer der politikere får
treffe transportkjøpere og lastebileiere, vi
pleier medlemsmassen, og vi jobber hardt
for å gjøre NLF og vårt arbeid mer kjent.
Det hele startet 9. august på Stortorvet
i Oslo, og rundes av i Haugesund 11. september. Da har NLF-traileren besøkt i alt
31 steder, og arrangert omtrent 60 ulike
møter.
NLFs markedsdirektør, Kjell Olafsrud,
er også glad for å ha kommet seg ut på
veien:
– Det er utrolig hyggelig å komme og
treffe medlemmer og sjåfører. Vi er i ferd
med å komme inn i turnébobla, og vi ser
frem til å møte folk i hele Norge. Alle vi
som er med på turneen håper på best mulig oppmøte fra folk de stedene vi stopper.

ARENDALSUKA: NLFs Geir A. Mo er en travel mann på Arendalsuka, her leder han et seminar i samferdselsteltet om det
grønne skiftet i transportnæringen. Foto André Kjernsli

UTEN LASTEBILEN STOPPER NORGE: Slagordet er minst
like aktuelt i 2021. Foto André Kjernsli

HARDANGERFJORDTREFFET: Mange god hsitorier ble delt denne helgen. Foto: André Kjernsl
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BEVERTNING: Uten mat og drikke... Foto André Kjernsli

Vi har utvidet bemanningen!
1. oktober ble SG Finans en del av Nordea og fikk det juridiske navnet
Nordea Finance Equipment. Vi er et landsdekkende team med bred kompetanse til
å gjøre din hverdag enklere. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale
NLF-ekspert:
Region 1
Christin Enghaug
Hilde Jepsen

christin.enghaug@nordea.com
hilde.jepsen@nordea.com

469 50 016
934 99 194 (permisjon til 01.08.21)

Region 2
Kari Fritzvold Malones
Helge Halbakken

kari.f.malones@nordea.com
helge.halbakken@nordea.com

916 31 095
995 47 759

kristoffer.sletnes@nordea.com

984 29 324
916 19 569

Region 3
Kristoffer Sletnes
Hanne Johansen
Stian Bye Kittilsen
Alexander Gramm
Region 4
Jan Erik Sliper

hanne.johansen@nordea.com
stian.bye.kittilsen@nordea.com
alexander.gramm@nordea.com

990 90 200
932 89 932

902 55 899
932 89 932
959 27 446
907 57 230

Kenneth Johansson

jan.erik.sliper@nordea.no
kenneth.johansson@nordea.com

Elisabeth Mykjåland
Magnus Skaar

elisabeth.mykjaland@nordea.com
magnus.skaar@nordea.com

Region 5
Per Ove Larsen
Svein Helge Rafteseth
Andrea Ullebø

per.ove.larsen@nordea.com
svein.helge.rafteseth@nordea.com
andrea.ullebo@nordea.com

917 56 915
416 75 052

tor.taksgaard@nordea.com
knut.byrkjeland@nordea.com
petter.alstad@nordea.com

414 49 377
970 66 997
900 71 071

hilde.varem@nordea.com
frode.bjorkestol@nordea.com

900 69 973

Region 6
Tor Taksgaard
Knut Byrkjeland
Petter Alstad
Region 7
Hilde Varem
Frode Bjørkestøl
Per Gunnar Hansen
Elise Kulseng

per.gunnar.hansen@nordea.com
elise.kulseng@nordea.com

974 62 225

992 04 934
907 33 212
996 20 150

NLF bedriftspresentasjon – SR Group:
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TILFELDIGHET: - Det var en tilfeldighet at selskapet ble
startet for 38 år siden, forteller Bjørn Røstad i SR
Group. Foto: Bjørn Røstad/SR Group
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Etter 38 års drift med både
opp- og nedturer lærer fortsatt Bjørn Røstad i SR
Group noe hele tiden. Men
det er en ting han alltid spør
seg selv om når de skal gjøre
noe nytt eller endre på noe i
selskapet. «Er dette bærekraftig?» – Er svaret nei, så
gjør vi det ikke.
0
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SR Group har i en årrekke vært en av de
dominerende transportaktørene langs
norskekysten, og har i dag over 150 vogntog plassert på strategiske plasser i landet.
Det er derfor vanskelig å tro at det var
tilfeldigheter som gjorde at transportselskapet ble etablert på begynnelsen av
80-tallet.
– Jeg er utdannet anleggsmekaniker, og
jobbet med serviceoppdrag. Men så gikk
arbeidsgiveren min konkurs, og jeg ble
arbeidsledig over natta, sier Røstad.

Fortsatt gode venner

Han startet selskapet sammen med Per
Sivertsen. De drev sammen de første 1215 årene, men etter hvert ville de gå forskjellige veier i livet.
– Vi er fortsatt gode venner, sier gründeren.
De startet med to brukte trekkvogner,
og etter 14 dagers drift røyk girkassa på
den ene. Da han gikk tilbake til selger var
det ingen hjelp å få. De skiftet girkassa
hjemme i gårdsrommet, og temperaturen
var ubehagelige minus fem grader. De
lærte noe den dagen.

Fair Transport-sertifisert

– Jeg forsto at jeg måtte omgi meg med
folk som var til å stole på. Dette var en
lærepenge som gjorde meg sterkere. Vi
kjøpte ikke flere biler der, humrer Røstad.
Tillit, eierskap og innsats preger dagens
selskap. Bjørn Røstad har hele tiden vært
opptatt av å bygge det rette laget – finne
de menneskene som i tillegg til å gjøre
jobben sin også gjør sine kolleger gode. Som gjør det lille
NLF-MAGASINET 2021 • NR 5
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NLF bedriftspresentasjon – SR Group:

ekstra. Alle nyansatte gjennomgår et introkurs, og går på SRG-skolen. Selskapet
har dessuten vært NLF-medlem fra dag
en. Fair Transport-sertifisert er de også.
– Vi har et system som alle stoler på,
det er en av grunnene til suksessen vi har
hatt, understreker 61-åringen.

Løser utfordringer

Hos Bjørn står kontordøra alltid åpen, og
noen ganger kommer det en ansatt inn for
å fortelle om noe han/hun ikke er fornøyd
med – noe som kanskje krasjer med selskapets verdier. Om det involverer en
annen ansatt spør alltid Røstad «har du
snakket med personen?». Slik løses de
aller fleste utfordringer i selskapet.
– Jeg har veldig tro på å bruke samtaler
til å ordne opp i utfordringer som dukker
opp. På 38 år tror jeg vi har hatt én personalsak som endte som advokatmat,
resten har vi ordnet opp i selv, sier han.
Gründeren og de ansatte i selskapet er
også opptatt av omdømmet. Det handler
om å stille med ren bil, om å ikke miste
eller skade lasten og ikke minst at det skal
være hyggelig å møte sjåførene i selskapet.
At sjåførene for eksempel, dersom de ser
at det er travelt der de skal hente eller levere, hiver seg på trucken og hjelper kunden.
– Når vi legger ut bilene våre til salgs
blir de alltid solgt i løpet av kort tid – og
til god pris. Kjøperne vet hva de får fra
oss.

Samfunnsansvar

Den tidligere anleggsmekanikeren vet å
engasjere seg utover driften av eget sel-

TANANGER: SR Group har sitt hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger. Foto: André Kjernsli

skap, og har etter hvert fått ord på seg for
å ta et stort samfunnsansvar. Gjennom
deltagelse i NLF, NHO Transport &
Logistikk, Logistikkforeningen og Næringsforeningen så han etter hvert et
mønster: Organisasjonene jobber ofte
mot de samme målene, men hver for seg.
– Hvorfor ikke bruke fellesskapet og

møtes? Få alt gjennom samme trakta?
Når vi sitter rundt samme bord, er det
mye lettere å få bevegelse i prosjektene,
og jeg ser på det som en stor styrke. Når
vi står samlet, er det lettere å få gjennomslag hos politikerne.
Bjørn Røstad har også klare meninger
om våre folkevalgte: - Alle som skal være

Tidslinje SR Group:
Total
Transport
ervervet

SR Transport
etablert
1983

2006
Alta Logistics
etablert
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2009

Panalpina

2010
GeSi Shipping
ervervet

2013

SR Transport og
Waage Transport
slått sammen til
SR Group
2014

SR GROUP: Selskapet har nå over 150 vogntog som dekker store og små oppdrag over hele landet. Foto: André Kjernsli

med å bestemme noe i politikken bør ha
minimum fem år i arbeidslivet, sier han
bestemt.

Motgang

De fleste som har drevet i en del år møter før eller siden motgang, og SR Group
er intet unntak. Eller å ha drevet godt

g
t
l
2015
Bergen
Kran&Cargo
og Norfrigo
ervervet

Prime Cargo
ervervet
2016

siden starten i 1983 kom smellen i perioden 2015-17. Selskapet, som hentet
85% av inntektene fra oljenæringen, ble
truffet hardt da krisa inntraff i 2015.
– Oljenedturen traff oss knallhardt.
Jeg satt ikke i lederstolen på dette tidspunktet, men fikk av styret beskjed om
å komme meg tilbake på jobb, minnes
han.
I 2017 samlet de hele laget. I stedet for
å strekke seg mot en milliard i omsetning med dårlig fortjeneste siktet man
heller inn på halvparten og samtidig tjene penger.
– Vi ble enige om å hjelpe hverandre
videre. Tjene penger. Ta vare på trivse-

2017
Første gang
minusresultat
i gruppen

Utvidet fasiliteter
på Mongstad.
Utvidet tjenestetilbud på
2019

len. De ansatte ble med på redusert lønn.
De aller fleste ble med videre.

Bærekraftig

Men har Bjørn Røstad noe gode råd til
de som etablerer seg i transportbransjen
nå? Som kanskje går fra en til flere biler?
Det første han sier er det han selv har
som et mantra: Er dette bærekraftig? Tjener jeg penger på dette?
– Også har jeg ett råd til: Når du kjøper
din tredje bil, ikke kjøp deg en dyr pickup og sett deg på kontoret. Fortsett å kjøre selv. Hopp inn i bilen for å skape tillit
hos kundene og bedriftskultur i eget selskap.

2020

Utvidet fasiliteter
i Tananger med
klimanøytralt
logistikkbygg
2021

Norges viktigste
energi-, olje- og
gass-knutepunkt

NLF-MAGASINET 2021 • NR 5

27

Nye Veier:

Forbereder en utslippsfri fremtid
I dag drives de fleste
anleggsmaskiner av diesel,
noe som fører til betydelige
klimagassutslipp. Nye Veier
er nå i gang med å vurdere
hvordan selskapet kan bidra
til overgangen til en utslippsfri anleggssektor.
0
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– Elektrifiseringen av personbiler er i full
gang, men for anleggsmaskiner er utviklingen helt i startgropen. Vi har derfor
begynt å se på hvordan vi kan bidra til å
bygge kunnskap og erfaring, sier admini-

FREMTID: Administrerende direktør Anette Aanesland
mener at Nye Veier bør legge til rette for at man kan
teste ut nye, klimavennlige løsninger i vei- og
baneprosjektene. Foto: André Kjernsli

strerende direktør i Nye Veier, Anette
Aanesland.
Nye Veier har de siste årene stilt ulike
former for klimakrav og belønnet ekstra
klimainnsats i selskapets kontrakter. Tidligere i år lanserte Regjeringen ny klimamelding, ny Nasjonal transportplan, og en
handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser.
Rådene fra Multiconsult er tydelige.
– Nye Veier bør starte tilretteleggingen
for pilotprosjekter allerede fra tidlig fase i
prosjektutviklingen. Tett samhandling
mellom ulike aktører som kan levere
klimavennlige løsninger til våre prosjekter,
sier Aanesland.
Nye Veier jobber målrettet for å redusere klimafotavtrykkene fra selskapets
prosjekter, og arbeidet med pilotprosjekter
er en viktig del av dette arbeidet.

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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Kortadministrasjon
gjort enkelt
Husk at du også har tilgang til vår selvbetjente kundeportal
fra mobilen din. Da får du full kontroll på kortene dine,
også når du er på farten.

•
•
•
•
•
•
•

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

Mobil
portal

KOM I GANG PÅ
CIRCLEK.NO/KUNDEPORTAL

NLFs støttesystemer:

Tacho Online
med nyheter
utover høsten
Gode støttesystemer for våre medlemmer står høyt på
agendaen i NLF. Tacho Online utvikles stadig, og antall
medlemmer som knytter seg til dette og NLF-appen øker
jevnt og trutt. Og systemene utvikles og forbedres stadig.
0
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Bakgrunnen for utviklingen av Tacho
Online er at NLF som næringsorganisasjon har en ambisjon om å levere støttesystemer til våre medlemmer der det er
en lov som krever at man har det. Kvalitet
og Miljø (KMV) med internkontrollforskriften, kjøre- og hviletid
og arbeidstid er eksempler på dette.
Men ofte oppleves
systemene som
kompliserte.

Tacho Online

– Det som har vært veldig typisk for slike
systemer er at de inneholder enorme
mengder data som har gjort det vanskelig
for brukerne å forstå systemene. Det skaper frustrasjon når målet egentlig var å
forenkle arbeidsdagen, forteller
Jone Klingsheim, bedriftsrådgiver i NLF
med særlig ansvar for
Tacho Online.
De
fleste
NLF-med lemmer
har en travel hverdag
og er på farten hver
dag. Med dette
systemet får
brukerne
ak kurat
det
de
trenger, verken mer eller mindre. Data samles
opp av systemet,
og det sendes
blant annet ut en
ukentlig rapport på
e– post som gir en

god oversikt over statusen i bedriften.
– På denne måten kan brukeren ta hånd
om de oppgavene som må løses når det
passer best.

Analyserer data

Tacho Online analyserer bruddata når
informasjonen kommer inn hver dag, slik
at sjåføren kan ta tak i dette mens informasjonen er fersk. All erfaring viser at
dette er den beste måten å gjøre det på.
– I vår bransje er det mange praktikere,
da må de få holde på med det. Så kan vi i
NLF og Tacho Online gi dem enkle
systemer å forholde seg til når det gjelder
rapportering. De må gjerne være kompliserte på baksiden, men brukeren skal
oppleve dette som enkelt, understreker
Klingsheim, som forteller at systemet for
bruddrapportering i NLF-appen vil være
helt klart i løpet av oktober.
Et nytt felt NLF jobber knallhardt med
er å få på plass et godt timeregistrerings-

TACHO ONLINE

KJØRE- OG HVILETID: illustrasjonsfoto:
Jamieson Pothecary

system. All aktivitet skal registreres i
fartsskriveren, og gjør man dette korrekt
er alt vel og bra. Men hva om man glemmer dette?
– Her sender systemet informasjon fra
fartsskriveren til sjåføren som kan gjøre
de nødvendige korrigeringene, forklarer
NLF-rådgiveren.

– Det finnes mange eksempler på
bedrifter som ser at de ved å knytte seg
til Tacho Online sparer penger, til og
med noen ganger sparer de inn hele
medlemskontingenten i NLF i forhold
til andre systemer. I tillegg sparer de
både tid og frustrasjon, forteller Klingsheim.

Utvikler nye systemer

100 bedrifter

Det er viktig å understreke at visningen
av arbeidstidsdata fra fartsskriveren allerede i dag er veldig bra, selv om det ennå
ikke er mulig å korrigere i appen. Planen
er å få dette på plass i løpet av året. Jone
Klingsheim forteller at når NLF utvikler
nye systemer så gjøres dette etter følgende prinsipper:
– Punkt en at det skal følge loven,
punkt to, tre og fire er at de skal være
enkle og bruke, smiler han.
Dette betyr i praksis av brukeren opplever dette som forenklende og tidsbespa-

TACHO ONLINE: – Den beste referansen vi kan gi er at
ingen av de som har knyttet seg til Tacho Online har
sluttet, sier prosjektleder for Tacho Online i NLF, Jone
Klingsheim. Foto: André Kjernsli

rende, men samtidig føler seg trygg på at
loven følges. Det NLF nå utvikler er enestående og spesifikt for transportbransjen.
På toppen av det hele er det penger å spare på å knytte seg til systemet.

I dag nærmer vi oss 100 bedrifter og
1200 biler som benytter seg av Tacho
Online, og antallet stiger hver dag. Det
første halvåret er Tacho Online gratis,
og man finner informasjon på dette på
lastebil.no alternativt kan man sende en
epost til tachoonline@lastebil.no
NLF hjelper medlemmene med å sette opp systemet, og har også laget et digitalt kurs.
– Den beste referansen vi kan gi er at
ingen av de som har knyttet seg til Tacho
Online har sluttet, avslutter han.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 5
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Støtteordninger – alternative drivstoff:

Søke om støtte til å bytte
Et skjemavelde – eller ka
Det grønne skiftet kommer, og det er intet unntak for transportbransjen. Det snakkes mye om kostnadene ved bytte til
alternativt drivstoff, men heldigvis finnes det støtteordninger.
– NLF står parat til å gi medlemsbedrifter gode tips, sier
bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud
0
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NLF har akkurat tilbrakt fire dager på
Arendalsuka. I både NLF-traileren og i
samferdselsteltet ble det snakket mye om
dette temaet. Spørsmålene er mange. Hva
koster dette? Har vi nok strøm? Hva med
infrastrukturutbygging av både gassfyllestasjoner og ladepunkter. Utviklingen går
hurtig, og det kan være vrient å følge med.
– Jeg tror ikke alle er klar over hvilke
støtteordninger som finnes, sier NLFs bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud.
Han bruker en god del av sin tid på å
holde seg ajour med utviklingen, og oppfordrer NLF-medlemmer som er nysgjerrige på dette til å ta kontakt.
I NLF-magasinet vil det i fremtidige
nummer bli mer stoff om dette, men her er
en relativ enkel oversikt over hva Enova SF
kan bidra med – og hvem som kan søke
om støtte til hva:

Biogasskjøretøy og elektriske
anleggsmaskiner

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av kjøretøy
som drives av biogass eller elektrisitet.
Støtteprogrammet er rettet mot aktører
som ønsker å redusere klimagassutslipp fra
transport. Prosjektet må minst erstatte 10
000 liter diesel/år.

«Hva kan man søke om støtte til?»

Selskapet kan støtte investering i nye biogasskjøretøy over 4,25 tonn og anleggsmaskiner. For biogasskjøretøy må søker
forplikte seg til at minst 50 % av kjøretøyets energibruk vil være biogass.
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«Hvem kan søke om støtte?»

Alle virksomheter som er registrert i norsk
foretaksregister og skal investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte.
Hvis det gjelder leasing eller leie er det den
som skal investere i kjøretøyet/anleggsmaskinen som kan søke om støtte. Den
som investerer er altså utleieselskapet eller
leasingselskapet.

«Hvor mye kan man få i støtte?»

Størrelsen på støtten vurderes individuelt
i hvert prosjekt. Man søker om den støtten
som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Enova kan maksimalt
dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen
på virksomheten. For støtte til kjøretøy
eller anleggsmaskiner: Store virksomheter
kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent.
Enova SF ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Selskapet holder til i
Trondheim, har knapt 80 medarbeidere,
og eies av Klima- og miljødepartementet.
Enova er delegert myndighet til å utforme ulike programmer som finansieres
med midler fra Klima- og energifondet.
Klima- og energifondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt
teknologiutvikling som på lengre sikt også
bidrar til reduserte klimagassutslipp.

til alternative drivstoff
nskje ikke?
– Jeg tror ikke alle
er klar over hvilke støtteordninger som finnes.
Jens Olaf Rud/NLF

BIOGASS: Litra Gass er et selskap med
mange biler som drives på biogass, her
er en bil på besøk på NLF-standen på
årets Arendalsuke. Foto: André Kjernsli
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NLF-traileren ruller rundt i Norge i en
drøy måned, her venter den på følgebil for
å kjøre kolonne gjennom Vågslidtunellen
på E139.
Foto: André Kjernsli
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Arendalsuka 2021:

NLF igjen på
plass i Arendal
Etter et 2020 der koronapandemien tok knekken på
Arendalsuka, var det godt å
være tilbake. NLF-tralla sto
flott plassert på kaia, og
NLF stilte med et bredt lag
av eksperter, inkludert forbundslederen, som alle
deltok på ulike seminarer
og innhentet kunnskap og
styrket nettverket til beste
for NLFs medlemsbedrifter.
0
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– Arendalsuka er en helt enestående arena. Her får medlemmer og transportkjøpere treffe politikerne både formelt og
uformelt, og i et valgår er dette ekstra
viktig, sier en entusiastisk adm. direktør
i NLF, Geir A. Mo.
Høstens stortingsvalg, og et mulig
regjeringsskifte, var på alles lepper i
Arendal denne uken. Men også det kommende grønne skiftet fikk stor plass, og
NLF visste å dele sitt syn på hvordan
dette best bør gjøres.
For NLFs del startet arrangementene
for alvor med transportpolitisk debatt
på mandagen. NLFs slagord «Uten
lastebilen stopper Norge» ble
for alvor satt på prøve under
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ARENDALSUKA: NLF-traileren vekket
oppsikt på brygga i Arendal.
Alle foto: André Kjernsli
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Arendalsuka 2021:

SAMFERDSELSTELTET: Det har vært fulle hus, så fulle som koronareglene
tillater det, på alle arrangementene i samferdselsteltet.

pandemien. Den økte bruken av leveringstjenester under pandemien vil etter all sannsynlighet også gjøre seg gjeldende i tiden fremover, og dermed øke
behovet for transporttjenester. Dessverre
tiltrekker dette markedet seg også useriøse aktører som søker profitt på bekost-
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ning av trafikksikkerhet og sjåførenes
lønns- og arbeidsvilkår.

Tett og godt program

Arendalsuka er en
helt enestående arena

Tirsdag var NLF med og arranger-

Geir A. Mo

te et møte om
Grønt landtransportprogram (GLP).
Dette er et offentlig-privat samarbeid om
grønt skifte i den landbaserte næringstransporten.

SEMINAR: NLFs markedsdirektør Kjell Olafsrud ledet et godt besøkt transportkjøperseminar i NLF-traileren på onsdagen.

MEDLEMSMØTE: Onsdag kveld arrangerte
NLF medlemsmøte hos Bertel O. Steen. Fv.
Jan-Terje Mentzoni, Sverre Myrli (AP) og
Bård Hoksrud (FRP)

Senere samme kveld var det klart for
den store samferdselsdebatten. Der møttes samferdselspolitikere fra de ulike partene, samt ledere fra ulike offentlige etater. Hovedtemaet for debatten var
Nasjonal transportplan som nå er vedtatt
i Stortinget. Det ble politisk debatt om

planen, og hvor forpliktende den egentlig
er uten et rent flertall bak seg. Og blir det
endringer med en ny regjering etter
valget?
Det siste arrangementet NLF var ansvarlig for handlet om Grønt skifte i landtransporten. Myndighetene har satt am-

bisiøse mål for utslippskutt i næringstransporten. I årene som kommer skal
disse ambisiøse målene settes ut i livet, og
debatten ble til tider frisk.
– Vi i NLF er ikke negative til det
grønne skiftet, men vi ber de
ulike aktørene om å realitetsNLF-MAGASINET 2021 • NR 5
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Arendalsuka 2021:
orientere seg, og ikke sette seg mål som
er umulige å nå, understrekte Geir A.
Mo.

NLFs storskjerm - en suksess!

Mo har hatt en travel Arendalsuke. I tillegg til å delta på egne arrangement har
han deltatt i viktige debatter som omhandlet, transportkriminalitet, rassikring
og utbygging av ladeinfrastruktur.
I tillegg til å stille opp med NLF-traileren, som er ute på en fem-ukers transportturné landet rundt, hadde vi også
med en tilhenger med storskjerm. Denne
strømmet alle arrangement som ble avholdt i samferdselsteltet eller i NLF-traileren. Storskjermen ble en kjempesuksess,
og var et godt supplement i koronatiden
der det er lagt begrensninger på hvor
mange som kan komme inn på de ulike
arrangementene.

Om Arendalsuka:

Totalt er det registrert 918 unike aktører.
I tallet ligger alle enheter som har meldt
seg inn som arrangør i programmet. Dette betyr at ulike avdelinger fra en organisasjon vil telles hver for seg. I 2019 var det
registrert 1065 unike aktører. Det er altså
registrert en liten nedgang fra 2019. Dette trolig som følge av koronasituasjonen.

SUKSESS: NLFs storskjerm ble en kjempesuksess, og viste alle arrangement fra både NLF-tralla og samferdselsteltet.

BILVASK: NLF-tralla fikk seg en vask før Arendalsuka. Foto: André Kjernsli
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VIKE: Planter og krakker måtte vike plass d NLF-traileren skulle parkeres.

ELBILUTVIKLING: NLFs administrerende direktør har hatt et hektisk program i Arendal, her under et seminar i
samferdselsteltet om elbilutviklingen i Norge. Foto: André Kjernsli

SAMFERDSELSTELTET: Elbiler og ladeinfrastruktur tok mye plass i samferdselsteltet, her er Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening på podiet. Foto: André Kjernsli

Foto: André Kjernsli

BESTE SIDE: Arendal viste seg fra sin beste side hele uken. Foto: André Kjernsli
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ANNONSE FRA TK GRUPPEN

Et forpliktende slagord
gjør André trygg på veien
André Svardal har vært yrkessjåfør i 18 år og har sett mye rart
i transportbransjen. Selv har han aldri følt seg utrygg.
Det skal et meget fruktbart samarbeid ha mye av æren for.
PRODUSERT AV SCHIBSTED PARTNERSTUDIO

– Vi har et stort ansvar langs veien,
så det er godt at ting er på stell og
at sikkerheten blir ivaretatt, sier
André Svardal mens han laster bilen
full av varer på den gigantiske godsterminalen på Ganddal i Sandnes.
38-åringen har vært lastebilsjåfør
de siste 18 år og har tilbakelagt
en haug med mil langs veien. Han
er stolt yrkessjåfør for Rennesøy
Trafikk, det 85 år gamle transportselskapet som har nærmere 90
biler på veiene i hele Norge.
Bedriften ble kåret til årets transportør i Norge i 2018 og arbeider
etter slagordet «Tvers igjennom
skikkelig». Mye av årsaken til at de
klarer å leve opp til det, er samarbeidet de har med Transportkompetanse Haugesund AS, et selskap
under TK Gruppen.
– Vi blir passet veldig godt på av
Transportkompetanse og TK Gruppen.
Det er mye å forholde seg til som
yrkessjåfør, så det er veldig greit at
vi har dem til å ivareta oss. De ringer
ikke for å ta oss, men for å hjelpe
oss, sier Svardal.

Foto: arild HJelm

André Svardal er en av 100 stolte sjåfører i velrennomerte Rennesøy Trafikk.

absolutt ikke noe vi skal tulle med,
– Ikke noe å tulle med
sier Egil Torgersen, daglig
En av flere tjenester velleder i Rennesøy Trafikk.
– Vi
rennomerte Rennesøy
Alle som driver med
blir passet
Trafikk benytter fra TK
transport er underlagt
veldig godt på
Gruppen er TK Internen betydelig rekke
av Transportkontroll.
regler, lover og forkompetanse og TK
– Den kvaliteten de
skrifter. Disse skal
har på oppfølging av
følges, og ikke minst
Gruppen, sier
kjøre- og hviletid, har
skal det dokumenteres
Svardal
utvilsomt en stor verdi
at en har oppfølgning
for oss. Det betyr mye for
av at dette etterleves og
oss at dette er på stell. Det
forbedres gjennom selskapets
er ikke noe venstrehåndsarbeid og internkontroll.

– Det å kjøre en lastebil er noe av
det enkleste en sjåfør gjør. Det er så
mye som skal samsvare utover det
å sitte bak rattet, så det er veldig
fint å få hjelp til internkontroll. Slagordet vårt er at vi skal være tvers
igjennom skikkelig, og det må vi
leve opp til, sier Torgersen.
I tillegg til TK Internkontroll har
Rennesøy Trafikk siden 2018 hatt
suksess med tjenesten IF TK.
– Tidligere hadde vi altfor mange
skader på bilene våre. Derfor startet
vi et samarbeid med TK Gruppen

ANNONSE FRA TK GRUPPEN

Foto: Øyvind HerFre JoHansen

Foto: arild HJelm

Rennesøy Trafikk har 120 ansatte og et svært godt samarbeid med
Transportkompetanse.

og tjenesten IF TK. Det var full klaff,
sier Torgersen.
Gjennom tjenesten jobber Transportkompetanse tett sammen med
kunden med målsetting om å sette
skadeforebygging på agendaen og
redusere antall skader og skadeutbetalinger.
– Vi fikk et resultat som var helt
fantastisk. Uhell kommer vi naturligvis fortsatt til å ha, men samarbeidet

Egil Torgersen, daglig leder i Rennesøy Trafikk,
samarbeider tett med TK Gruppen og benytter seg
av en rekke av tjeneste selskapet tilbyr.

med TK Gruppen og fokuset på
skader og kjøreatferd har hjulpet
oss betydelig, sier Torgersen.
– Årlig på kurs hos TK Gruppen
Hvert eneste år er flere av de 100
sjåførene hans på kurs og etterutdanning i regi av TK Gruppen.
– Det er viktig for oss å heve
kompetansen til yrkessjåførene. TK
har kompetansen og veldig flinke

TK Gruppen AS er gjennom helog deleide selskap Norges største
kompetanseleverandør til transport-,
entreprenør- og logistikkbedrifter.

– På veien siden 1937
Totalt er det 120 ansatte
i bedriften. 100 av dem er
sjåfører.

Selskapet har 26 lokasjoner i Norge,
med hovedkontor i Haugesund.
Siden oppstart i 2007 har gruppen
opparbeidet seg et nettverk
bestående av kunder i alle størrelser
og samarbeidspartnere som gjør
dem markedsledende.
TK Gruppens overordnede målsetning er å levere komplette og
innovasjonsskapende løsninger
som bidrar til økt konkurransekraft
og trafikksikkerhet for kundene.

folk. De kan dette, og vi vet at det
blir gjennomført på en god måte,
sier Torgersen.
Tilbake på godsterminalen i Sandnes er André Svardal ferdig med å
laste dagens varer på lastebilen, og
kjøreturen kan trygt begynne. Vel
vitende om at jobben han gjør er
tvers igjennom skikkelig.

Foto: Øyvind HerFre JoHansen

Les mer om TK Gruppen:

Vår kompetanse
– din trygghet

I 2018 ble bedriften kåret til
Årets transportør av NLF
(Norges Lastebilforbund).
Bedriften omsatte i fjor for
150 millioner kroner.
Rennesøy Trafikk samarbeider
tett med TK Gruppen og får en
rekke tjenester levert fra Transportkompetanse Haugesund AS.

Sorte tall:

Overskudd for Dekkmann
For første gang på 7 år
legger selskapet igjen frem
sorte tall. Dekkmann landet
i 2020 på en omsetning på
704 millioner, 10 millioner
mer enn året før.
0
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Resultatet før skatt er 2,7 millioner, mot
minus 27 millioner i 2019. Med tillegg av
konsernbidrag er egenkapitalen økt med
kr 9,4 millioner til 23,2 millioner.
Administrerende direktør i Dekkmann, Jan Skjoldby forteller at selskapet
har vært igjennom en endring de siste
årene. Blant annet har flere franchiser
knyttet seg til kjeden, totalt 25 service-

partnere har kommet til så langt og er
med å serve kunder i hele Norge.
Kjeden har økt omsetningen pr avdeling og bunnlinjen er forbedret med ca.
30 millioner.
– Her ligger det en fantastisk innsats fra alle ansatte
som hver dag møter
kunder rundt om i
hele Norge, presiserer Skjoldby.

Digitale
løsninger

– Sammen med investeringer og implementering av nye digitale løsninger som først og
fremst kommer kunden til
gode, har det også gitt en effektiviseringsgevinst. Vi som selskap kan gjøre
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Bedre kundeopplevelser

– Vi er på ingen
måte i mål og jobber hele tiden for
enda bedre kundeopplevelser, som
også har som mål å
optimalisere. Dette
gjelder ute på avdelingene våre, på eksterne
lokasjoner og ikke minst digitalt, hvor stadig flere har sitt første
møte med oss, avslutter Skjoldby.

Flere franchiser
har knyttet seg til
kjeden.

DEKKMANN: Kjeden har økt omsetningen pr avdeling og bunnlinjen er forbedret med ca. 30 millioner. Foto: NLF

44

mer riktige prioriteringer i møte med
kunder og markedet.
Med betydelige investeringer i nye og
mer effektive IT-systemer forventer vi
også økte kostnader, som vil gi
utslag på neste års resultat.

Hvorfor finansiering via
Nordea Finance?
Som samarbeidspartner for NLF er vi spesialister og
markedsledende på finansiering, med inngående kunnskap om
transportnæringen. Dette forsterkes via vår lokale
tilstedeværelse og brede kompetanse.
Du får rask og fleksibel kundebehandling, og vi tilbyr
konkurransedyktige betingelser. I tillegg har vi gode digitale
løsninger som gir deg full oversikt over ditt kundeengasjement.
Ta kontakt med din lokale NLF-ekspert for mer informasjon.

nordeafinans.no

Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Kaos på Svinesund!
I region 1 har vi Norges største fergesamband mellom
Moss og Horten. I tillegg har vi landes største grenseovergang på Svinesund. Begge to gir oss regelmessig utfordringer
og nå er det passering av grensen som gir stort hodebry.
0
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De som har fulgt med har fått med seg
at Svinesund har vært fysisk stengt i lange perioder av pandemien, bortsett fra
for yrkestransportører som sitter i en
lastebil. Privatbilene har vært fraværende
og det har til tider vært vanskeligere å
komme seg ut av landet enn inn.

Veiarbeid skaper trøbbel

Den «nye» Svinesundsbroen er inne i en

flerårig rehabiliteringsperiode. Dette
skapte problemer i fjor og det skaper problemer i år. Køene ut av Norge over broen er tidvis svært lange, siden det opereres med innsnevret kjørefelt frem til
tollstasjonen på svensk side. Dette skaper store problemer for norske og svenske
transportører, som av ulike grunner kjører tomme ut av landet.
Tor-Vidar Frydenlund er en som har

SVINESUND: har vært fysisk stengt i lange perioder av pandemien, bort

flere biler i Sverige hver eneste dag for å
laste gass. Han må nå stå i lange køer
over broen, selv om sjåførene hans ikke
skal innom tollstasjonen. Det samme
gjelder svenske transportører, som kjører
last inn i Norge og tomme tilbake.

Oslofjordtunnelen – nærmer vi oss en skandale?
Igjen har det brent i
Oslofjordtunnelen. Igjen
er tunnelen stengt i flere
dager.
0

Skandale?
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Igjen påføres norske transportører store
utgifter og tilleggsbelastninger som følge av manglende driftssikkerhet i tunnelen. Men veldig lite skjer, og det skal
snart gås i gang med å bygge et nytt,
tilsvarende løp parallelt med dagens
tunnel.

Stengt

Den svært trafikkerte tunnelen har vært
stengt i rundt to år for lastebiler med
akseltrykk over 32 tonn i de såkalte
rushtidene, morgen og ettermiddag.
Dette skyldtes en større brann i et utenlandsk vogntog og har selvsagt skapt
store problemer for mange medlemsbedrifter. NLF Østfold fikk kjempet gjennom et unntak for biler med totalvekt
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i region øst, mener alt som kan gjøres av
oppgraderinger nå er gjort og ønsker
gjenåpning. Vi kan vel egentlig ikke vente lenger nå, mener NLF region 1.
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OSLOFJORDTUNNELEN: Nok engang har vi opplevd
bilbrann i Oslotunnelen. Foto Tom Ferdinand Luther,
Statens vegvesen

opp til 32 tonn og hele region 1 har presset hardt på SVV for å få åpnet for ordinær drift hele døgnet. Vi frykter nå at
den lovede åpningen skyves enda lenger
ut i tid.

Krever åpning

SVV har brukt lang tid og mye penger
på å oppgradere tunnelen i stengingsperioden. Nye vifter er installert og nye
varslingssystemer også. Etter at brannøvelser omsider ble gjennomført rett før
sommeren, ble vi «lovet» åpning i slutten
av juni. Men da dukket det opp noen i
Vegdirektoratet, som ville tenke mer på
saken. NLF og SVV drift og vedlikehold

Oslofjordtunnelen er en viktig transportrute mellom østre og vestre side av
Oslofjorden. I mange tilfeller er den et
fullgodt alternativ til fergen lenger nord
og den egner seg definitivt bedre enn å
kjøre gjennom Oslo. Men driftsregulariteten har lenge vært dårlig og det er jo
ikke akseptabelt med så hyppige stenginger som vi opplever. NLF har krevet
en bro over fjorden, men dette har Stortinget avvist. Der er det bestemt at det
skal laget et nytt tunnelløp ved siden av
dagens løp, like bratt som dagens løsning. Dog skal det lages rømningstraseer mellom løpene for å sikre bedre sikkerhet, men usikkerheten vil fremdeles
være stor. Med så hyppige driftsavbrudd
begynner Oslofjordtunnelen å ligne en
liten skandale og bare Stortinget kan ta
tak og vedta ny bro.

sett fra for yrkestransportører som sitter i en lastebil. Foto: NLF.

Nordmenn på svenskehandel

Man skulle tror nordmenn hadde levd på
sultegrensen mens covid-19 har herjet.
Samme dag myndighetene igjen åpnet
for ferdsel frem og tilbake til Sverige,
strømmet nordmenn over grensen. Vi

har lest artikler i Østfoldavisene som
viser nordmenn med bilen full av bacon,
Pepsimax og snus! Det trenger de sikkert, men de må likevel hjem igjen til
Norge og da begynner problemet. Når
hordene av sultne nordmenn smyger seg
inn på E-6 ved Nordby, veksler de mellom å ligge i venstre og høyre fil. I høyre fil ligger yrkestransporten, for de skal
jo holde til høyre etter broen og inn til
fortolling.
Samtidig skal alle privatbilister gjennom politiets sluse og tollen på norsk
side. Av en merkelig grunn viser pilene
på broen at det er mulig å ligge i to venstrefiler. Men den midterste av dem,
snevres jo brått inn. Da vil ikke nordmenn på svenskehandel slippe inn den
andre og de som har spart 20 sekunder
på å kjøre i høyre, eventuelt midtre, felt,
skaper store problemer for lastebilene.

NLF presser på

Fylkesleder i NLF Østfold, Erik

Graarud, har jobbet tidlig og sent de siste ukene med dette problemet. Han har
vært intervjuet av lokalavisene og av
NRK og han har skapt stor oppmerksomhet rundt problemet.

Frustrerende

– Kjøre- og hviletiden ryker, og vi sliter
med å levere varene i tide. Dessuten er det
veldig frustrerende at privatbilister på
handletur får skape så store problemer for
transportørene, sier Graarud.
I tillegg kan regionsjef J. Kristian
Bjerke fortelle at han har vært i kontakt
med både norske og svenske myndigheter, at alle forstår problemet, men at
byråkratiet maler veldig sakte. Bare det
å få avklart hvem som styrer lysreguleringen for filene over broen, har tatt sin
tid.
– Vi prøver å få til et møte med begge
lands myndigheter neste uke, forteller
Graarud, for slik som dette kan det ikke
fortsette.
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Region 2 Innlandet

MYE LEDIG: Slik så det ut på den tidligere åpne parkeringsplassen en tilfeldig dag midt i fellesferien.

Ut med lastebilene –
inn med bobilene!
«Ut med dommeren – inn
med kua!» skrek publikum
på fotballbanene tidligere.
Men dommeren er nødvendig for å holde kampene i
gang. På samme måte stopper Norge uten lastebilene.
Derfor blir det håpløst når
mange kommuner velger å
stenge lastebilene ute fra
parkeringsplassene for å
slippe til bobilene.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

I Gjøvik har lastebilene i årevis parkert
Huntonstranda like ved Mjøsa. Noen
mens de venter på riktig tidspunkt for
varelevering, andre for kortere pause eller
fordi de skal ta en lengre lovpålagt hvil.
Men i sommer ble plassen oppgradert
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med asfalt, parkometer og nye skilt. «Innkjøring forbudt for lastebiler». Området
skulle ryddes slik at bobilene kunne stå i
tre døgn. Feriefolket trenger ikke forholde seg til kjøre- og hviletid. Det må lastebilsjåførene.

Flere reagerte

NLF fikk flere henvendelser om saken og sendte
en melding til varaordfører Bjørnstad,
som for tiden fungerer i ordførerrollen. Hun
inviterte til et
møte uka etter.
NLF stilte med
nestleder i lokalavdelingen Jørn Kjellbakken og Steffen Baakind
i
tillegg
til
regionsjefen. Steffen er sjåfør i
familiebedriften. Det er alltid godt for oss
NLF-ansatte å ha med dyktige medlemmer som merker utfordringene i hverda-

gen og kan bidra med faktaopplysninger.
Derfor ble det et godt og nyttig møte.
For eksempel fikk vi belyst at det kommer mange østeuropeiske sjåfører for å
levere varer eller hente gods i Gjøvik sentrum. En kan ikke forvente at de skal
kjøre 30 kilometer ekstra for å bruke
døgnhvileplassen på Biri. Det
er tidkrevende fordyrende
og fører til ekstra utslipp. Andre har behov for å sette av
hengeren, mens de
utfører oppdrag i
byen.
– Jeg kan bekrefte at vi hadde
et godt møte. Vi
fikk verdifull innsikt
i yrkessjåførenes hverdag og fikk stilt mange
spørsmål om behov og omfang knyttet til oppstilling av
lastebiler. Og jeg håper og tror på fortsatt
god dialog med representanter for lastebilsjåførene og eierne, sa Sp-politiker

Feriefolket trenger
ikke forholde seg til kjøreog hviletid. Det må lastebilsjåførene

Kjersti Bjørnstad til Oppland Arbeiderblad.

Skiltene må endres

Lastebileierne var tydelige på at skiltene
må endres når sommersesongen er over.
Vi må få tilbake parkeringsplassen inntil
det foreligger et alternativ i sentrum. I
denne omgangen er vi ikke kravstore. En
gruset plass er tilstrekkelig. Men på sikt
må det lages en fullverdig døgnhvileplass
ved RV4 i området Raufoss-Gjøvik, senest når ny RV4 bygges om få år.
Kjersti Bjørnstad lovet at hun vil følge
godt med på planleggingen, slik at det
blir en døgnhvileplass med gode sanitærforhold, strøm så man slipper støy fra
kjøleaggregat, en ryddig parkering og
muligheter for å kjøpe mat.
NB! Lastebileierforbundet tok altså opp
denne saken etter henvendelser fra medlemmer: Det er ikke nok å snakke
sammen på kroa. Vi er avhengige av innspill for å gjøre en best mulig jobb.

RASKT MØTE: Fungerende rådmann Marit Lium Dahlborg, Steffen Baakind, Jørn Kjellbakken og fungerende ordfører
Kjersti Bjørnstad hadde et nyttig oppklaringsmøte i ferietida.
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Fra budbilvikar til
transportselskapseier
Fylkesavdelingslederen for NLF Telemark skulle spe på
kontoen under studietiden ved å vikariere som budbilsjåfør,
og endte som eier av et transportselskap med rundt 40 lastebiler.
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

I dag sysselsetter Frode Bjønnes Transport
AS om lag 70 personer og omsetter for 60
millioner, men det startet med en liten
budbiljobb i 1997. For ingeniørstudenten
fra Stathelle i Bamble ga noen turer i en
Ford Galaxy den sommeren så mye mersmak at han kjøpte sin egen Ford Courier
samme høsten. Å kjøre inn 32 000 pr. måned i fastpris for å kjøre bildeler for Bråthens var bra den gang. Etter første studieår på Høgskolen i Telemark ble han utstyrt
med personsøker, og begynte å prioritere
flere kjøreoppdrag og langturer fremfor
forelesninger. Derfor ble det med to år på
ingeniørstudiet før han flyttet til hovedstaden for å gire opp transportsatsingen. I et
par år servet han UPS med 5 – 6 budbiler
og egne lokaler i Vestfold. Da han i denne
perioden kjøpte sin første lastebil hadde
han ikke lastebillappen, men i 2000 fikk
han det og begynte kjøring for HSD med
sin første MAN fra 2001. Virksomheten
ekspanderte da fort med kjøring for Nordcargo, Bring, Tollpost Globe/Post Nord
og Ikea. Frode var selv aktiv bak rattet
frem til 2010/2011. Da hadde han 6 – 7
lastebiler og måtte vie seg mer til administrative oppgaver.

Det dreier seg om å balansere og forsere
hindre og vanskelig terreng på spesialmotorsykkel. For å kjøpe sin første motorsykkel som 11 – 12 åring lånte han penger av
bestemoren, og tok jobb som avisbud for
Porsgrunns Dagblad for å betale ned gjelden. Trialkarrieren ble vellykket og han
hevdet seg bra helt opp på NM-nivå som
utøver for Bamble Motorsenter.

God oppvekst og aktiv i
motorsport

I dagens tøffe marked balanserer den veibaserte godstransportnæringen i Norge på
stram line. NLF-fylkeslederen i Telemark
viser til at det er vanskelig for mange å
oppnå lønnsomhet. Hans eget firma har
klart seg brukbart med en driftsmargin på
rundt 6 %. -Lavere enn det bør det ikke
ligge for å definere en transportbedrifts
økonomi som sunn. Det er nødvendig med
en fortjenestemargin som kan gi rom for
en viss utvikling. Blant annet er det for-

43-åringen ser tilbake på fine barne- og
ungdomsår i Bamble. Foreldrene var lærere på hver sin skole. Moren var rektor og
faren lærer på skolen han selv var elev på.
Foreldrene ga god inspirasjon og Frode
likte seg på skolebenken. Mest sans hadde
han for motor, maskin og tekniske ting.
Gjennom tenårene ble det også en
idrettskarriere i motorsportgrenen trial.
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Livet ikke bare jobb

Etter noen år i hovedstaden vendte Frode
tilbake til Grenland. Der bor han i Skien,
har kontor i Porsgrunn og hytte på Bjørkøya. Han deler alle deler av livet med
samboeren gjennom 10 år. Tross utdanning som helsefagarbeider har også han
havnet i en administrativ deltidsstilling i
transportselskapet, og tar i tillegg flere
oppgaver enn Frode på hjemmebane. En
trivelig Staffordshire Bullterrier lyser også
opp hverdagen hos de to. Et kjært reisemål
er til Fethiye i Tyrkia hvor foreldrene har
leilighet som de låner så ofte de kan. Batteriene lades godt i den lille idylliske kystbyen med god mat, kultur, historie, vennlige mennesker og en god Efes på stranden.

Næring på stram line

ventet at vi skal delta i et grønt skifte og
tilby gode vilkår til ansatte i næringen.
Skal vi få til dette er vi avhengig av at markedet er villig til å betale en riktig pris på
transporttjenester. Det har vært sterke
kostnadsøkninger både på investeringer og
drift, og prisene på transportoppdrag har
ikke hold tritt med dette. Vi kan ikke forvente at lavt rentenivå skal fortsette å være
den faktoren som gjør at vi klarer å holde
hodet over vann, sier Frode.
- Et riktig prisnivå på transporttjenester
er også avgjørende for at vi skal kunne få
tilbudt ansatte i næringen vilkår som gjør
at det blir mer attraktivt å jobbe som lastebilsjåfør. Da vil vi også få et bedre
grunnlag for å rekruttere sårt tiltrengt personell i bedriftene våre. Lønn er bare en
del av bildet påpeker Frode, men vi må
også være åpne for å justere oss når det
gjelder organisering av arbeidstid og arbeidsforhold for øvrig.

Ambivalent forhold til politikk

Fylkeslederen i Telemark trives i rollen
som næringspolitisk våpendrager for NLF.
-Det er mange saker det er svært viktig for
næringen å ha en sterk og profesjonell or-

ganisasjon i ryggen på. Selv liker han godt
å komme godt forberedt til debatter hvor
han kan fokusere på temaer som betyr mye
for transportnæringen, men synes av og til
det kan være en tålmodighetsprøve å jobbe
med politiske prosesser. -Det er for tungrodd og går for tregt for oss næringslivsfolk som er vant til at ting må gå raskt og
effektivt. Det blir for ofte slik at prosessene eier seg selv og at de administrative
nøkkelpersonene som leder dem får for lett
spillerom for å få ting som de vil. Innspill
som ikke harmonerer godt nok med deres
agenda blir for lett avfeid, og det blir for
mye skinndemokrati i prosessene. Det kan
se ut som de folkevalgte fort blir redskaper
for systemet istedenfor å være dem som
setter kursen, påpeker Frode. Bypakkeprosessene er noe av det som frustrerer ham
mest. Her mener han NLF har en viktig
rolle som en av få samfunnsaktører som
forfekter en annen tilnærming til bylogistikk, og som er opptatt av at varestransport
skal ha en viktig plass i en funksjonell by.

Prekært å få styrket rekrutteringen
– honnør til sjåførene

Gode veier, bylogistikk og gode rettferdige

konkurransevilkår er naturligvis viktige
saker for en norsk transportbedriftseier,
men Frode Bjønnes påpeker at det hjelper
lite med alt dette hvis ikke vi har folk til å
utføre jobbene i næringen. Derfor er han
opptatt av at rekruttering av sjåfører må stå
høyt på den næringspolitiske agendaen.
Hans egen bedrift er helt avhengig av
utenlandsk arbeidskraft. Nærmere halvparten av hans sjåførstab er utenlandske.
Han lovpriser både disse og de norske ansatte for en stor innsats gjennom pandemien, og skulle ønske prisene på transporttjenester justerte seg slik at vilkårene for
disse landeveiens helter kunne styrkes.
Dette ville også styrke grunnlaget for rekruttering av ungdom inn i yrket.
-Vi ser nå frem til at strenge grensereguleringer og karanteneregler mykes opp.
Dette har vært en tøff periode for yrkessjåførene. Den tiden de har stått gjennom
stengte toaletter og dårlig tilgang på garderober håper jeg vi aldri får tilbake.

Behov for sterk næringsorganisasjon

Frode Bjønnes mener alle som driver med
godstransport på vei burde innse at det er

avgjørende å ha en sterk næringsorganisasjon i ryggen. -Vi har som næringsaktører et felles ansvar for å være sammen
om en organisasjon som kan fremme våre
interesser. NLF har en viktig rolle, og jeg
tror vi ville hatt kaotiske tilstander hvis
organisasjonen ikke hadde vært der for
oss som en god støttespiller i en komplisert hverdag hvor vi er avhengig av optimale rammevilkår. Bare det å skulle orientere seg i et hav av krav og reguleringer
er utfordrende for dagens transportbedrifter.
NLFs innsats gjennom pandemien
bekrefter også at vi trenger et felles talerør. Forbundets ansatte har vært raskt på
ballen for å få tilrettelagt for transport
som samfunnskritisk virksomhet.
NLF trenger ikke bare en profesjonell
administrasjon, men også et riktig tilpasset tillitsvalgtsystem. I denne sammenheng er Telemarkslederen glad for at representantskapet stanset forslaget om
endret regionmodell. -Viken ville ha blitt
altfor stor og Vestfold og Telemark for
liten. Nå kan vi fortsette det gode samarbeidet med Buskerud, og vi opprettholder
mer jevnbyrdige regioner i NLF.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 5
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Region 4 Agder og Rogaland

Medlemskveld
I forbindelse med Arendalsuka har vi tradisjonen tro
en lastebilkveld hos Bertel
O. Steen på Stoa. Det er
alltid godt oppmøte og da
blir det ekstra stas å være
arrangør. NLF Agder har de
siste sju årene hatt samferdselsministeren på podiet,
men nå var det slutt på den.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Heldigvis fikk vi med oss to av de fremste
samferdselspolitikerne i Norge. Sverre
Myrli fra Arbeiderpartiet, som mange
tror blir den neste samferdselsministeren,
og Bård Hoksrud var på plass. Politikerne
snakket varmt om sine hjertesaker og i
tillegg noen utfordringer vi hadde sendt
over.
Vi trenger sårt flere døgnhvileplasser.
Dette er et punkt som begge politikerne
lovet å følge opp.
Det var viktig for oss å se hva partiene
mente om Nye veier AS sin eksistens, og
begge er enig i at selskapet har vært en
suksess og vil at Nye Veier AS skal viderføres.
Annette Aanesland er sjef for Nye veier AS gikk gjennom strekningene i porteføljen. Hun lovet ikke at strekningene
Nye veier fikk tildelt i 2016 ble bygd ut
først, men E18 og E39 ligger likevel godt
an. I tillegg er ytre ringvei i en god prosess.
I tillegg var vi heldige og fikk besøk av
Bodil Rønning Dreyer, direktør divisjon
trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.
Hun hadde på forhånd fått tilsendt mange spørsmål, fordi hennes fagfelt berører
oss veldig, og direktøren svarte opp alle
våre spørsmål på et godt vis.
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Ventetid på oppkjøring og tilrettelagte
prøver for elever med lese og skrivevansker var også tema.
Hun fortalte at det er mange utviklingsprosjekter på selvbetjente løsninger, og at
det kommer en mangel-lapp til eier i tillegg til sjåfør når denne løsningen er klar.
Både politikere og Dreyer svarte ut våre
bekymringer for utenlandske varebiler og
vårt ønske om både skriver og løyver.
I tillegg var det gode innlegg av interne
krefter. Vår adm.dir Geir A. Mo, for-

ARENDALSUKA: Bra oppmøte på medlemsmøtet i Arendal:
Foto: André Kjernsli

bundsleder Tore Velten og Jone Klingsheim bidro alle med meget gode innlegg
og svarte villig på spørsmål.
Så vil vi rette en STOR takk til Bertel
O. Steen for å stille sine lokaler til disposisjon. Tusen takk – dere får en stjerne for
jobben.

REDEGJORDE: NLFs Tore Velten og Geir A. Mo redegjorde for medlemsbedriftens arbeid. Foto: André Kjernsli

NYE VEIER: Bård Hoksrud (FRP) ville i tillegg til Sverre
Myrli (AP) at Nye Veier AS skulle videreføres. Foto: André
Kjernsli

SVARTE PÅ SPØRSMÅL: Bodil Rønning Dreyer fra Statens
Vegvesen svarte godt på NLF-medlemmenes spørsmål.
Foto: André Kjernsli

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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Region 5 Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

VEKTER TIL BESVÆR

Kan vi stole på
vektene til Statens
vegvesen?
I slutten av juni mottok vi en e-post fra en medlemsbedrift
som hadde registrert store avvik på Statens vegvesen sine
vekter på noen utvalgte kontrollstasjoner.
0

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no

Vedkommende var på tur mellom Oslo
og Bergen med et fullastet vogntog da
han bestemte seg for å kjøre innom kontrollstasjonene på Leira, Håbakken og
Voss. Resultatet var nedslående.
På Leira ble vogntoget veid til totalt
51840 kg. På Håbakken viste vekten
52280 kg, og på Voss ble vogntoget veid
til 51060 kg. Dette gir en differanse på
1220 kg mellom Håbakken og Voss.

Dieselforbruket mellom Håbakken og
Voss utgjør ca. 40 kg.

Urovekkende resultat

Resultatet var så urovekkende at vi kontaktet Statens vegvesen i Åsane og ba om
kontroll av vektene mellom Bergen og
Leira. Statens vegvesen delte vår bekymring, selv om vektene stort sett blir kontrollert av Justervesenet med jevne mel-

BERGEN TRAFIKKSTASJON: i Åsane. Foto: NLF

lomrom. Vekten på Håbakken ble sist
kontrollert i september 2020, vekten på
Voss ble kontrollert i april 2018 og vekten
på Leira ble sist kontrollert i september
2018. I tillegg opplyste Statens vegvesen
at vekten i Åsane ble kontrollert i juli
2020, og vekten på Romslo ble kontrollert
i juni 2020.

NLF var med på turen

DYKTIGE KONTROLLØRER: fra Statens vegvesen, og sjåfør fra JS Transport AS. Foto: NLF
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Den 13. juli kl. 07:00 stilte JS Transport
AS med et fullastet vogntog ved Bergen
Trafikkstasjon i Åsane.
Vogntoget skulle kjøre strekningen
Åsane – Leira med stopp og veiing underveis. Statens vegvesen stilte med to
kontrollører som skulle være med for å
kontrollere at veiingen foregikk på rett
måte. I tillegg var NLF med på turen.
I et fantastisk sommervær startet turen
etter at vogntoget var veid ved Bergen
Trafikkstasjon i Åsane. Første stopp var
Romslo like utenfor Bergen. Deretter
gikk turen videre til Voss Trafikkstasjon
og Håbakken i Lærdal. Sjåførens pålagte

JS TRANSPORT AS: Bergen Trafikkstasjon i Åsane med
sjåfør Ole Petter Stakestad. Foto: NLF

I tillegg til vogntoget
ble Statens vegvesen sin
Mercedes Sprinter veid
underveis.

45 minutters hvil
ble gjennomført på
Tyinnkrysset Fjellstue.
Deretter kjørte vi videre til Leira og Kalplassen hvor «turneen» ble avsluttet.
I tillegg til vogntoget ble Statens vegvesen sin Mercedes Sprinter veid underveis. I Åsane ble den veid til 3800 kg, på
Romslo 3880 kg, på Voss 3860 kg, på
Håbakken 3840 kg og til sist viste vekten
på Leira 3840 kg. Totalt avvik 80 kg.
Vi kan trygt konkludere med at vektene er innenfor det som kan regnes som
akseptabelt avvik. Spørsmålet som da
reiser seg, er hvordan avviket på 1220 kg
kan forklares. Statens vegvesen betviler
ikke målingene som ble utført av sjåføren
som varslet oss, men har følgende forklaring på avvikene:

Kontroll

Når et kjøretøy skal kontrollveies, er det
viktig at det kjøres rolig inn på vekten.

MERCEDES SPRINTER: Statens vegvesen. Foto: NLF

Når kjøretøyet
står i ro, må bremsene slippes. Dersom sjåføren veier
kjøretøyet med bremsene innkoblet, kan en fort
«bremse på seg» 2-300 kg «ekstra vekt» på hver enkelt aksling. Det er
trolig derfor avviket ble på hele 1220 kg.

NLF vil rette en stor takk til Statens
vegvesen som reagerte spontant på
vår henvendelse og stilte med to dyktige kontrollører som kjørte sammen
med oss fra Åsane til Leira. Vi vil også
takke JS Transport AS og sjåfør Ole
Petter Stakestad som stilte med fullastet
vogntog.

Resultatet fra veiingen ble følgende:
Sted

Foraksel		 Boggi		 Semitrailer

Bergen trafikkstasjon, Åsane

8 340 kg + 17 460 kg

+ 21 820 kg = 47 620 kg

Romslo kontrollplass, Romslo

8 360 kg + 17 380 kg

+ 21 740 kg = 47 480 kg*

Voss trafikkstasjon, Voss

8 300 kg + 17 520 kg

+ 21 800 kg = 47 620 kg*

Håbakken, Lærdal

8 360 kg + 17 660 kg

+ 21 510 kg = 47 530 kg*

Kalplassen, Leira

8 280 kg + 17 700 kg

+ 21 520 kg = 47 500 kg*

Differanse fra høyeste til laveste veide totalvekt var		

Totalvekt

+/- 140 kg

* justert for dieselforbruk
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Region 6 Trøndelag

SYSTEMFEIL:

Når skal ansvar gjøres gjeldende
Vi husker alle den forferdelige ulykken som inntraff
2. februar i fjor på E6 ved
Hammer i Snåsa. Et polsk
vogntog som kjørte sørover,
mistet kontrollen og kom
over i motgående kjørefelt.
Vogntoget frontkolliderte
med et vogntog fra Kristensen Transport som kom
kjørende nordover på E6.
Vegar Kim Osen og den
polske sjåføren omkom
begge momentant i kollisjonen.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

I rapporten fra Statens Havarikommisjon,
får både Statens vegvesen og entreprenøren som har ansvaret for strekningen,
Veidekke Drift- og vedlikehold AS, kritikk for dårlige rutiner. Det stilles også
spørsmål ved om entreprenørens personell hadde tilstrekkelig kunnskap. Rapporten er nedslående lesing.

Systemfeil

Det er en kjent sak at NLF Trøndelag
gjennom flere år har pekt på forholdene
innenfor driftskontraktene. Vi har kalt
det systemfeil. Dette har vært tatt opp
med myndighetene og Statens vegvesen
gjentatte ganger. Vi har sågar dokumentert en del av jukset som har foregått
innenfor kontraktene. Dette ble også bekreftet av Statens vegvesens krimenhet i
2019, der de fant omfattende lovbrudd
innenfor 170 kontrollerte driftskontrakter. Med andre ord kan vi nok stå
inne for påstanden om systemfeil.
Konsekvensene av
systemfeilen er stadig
dårligere vinterveger. Forholdene til
de som faktisk utfører produksjonen
har gradvis blitt
dårligere og dårligere. Det er svært få
som opplever at det er
bærekraftig å stå i disse
kontraktene, noe som fører
til at kritisk kompetanse forsvinner. Vinterdrift er et eget fag.
Det er all grunn til å se på organiseringen av driftskontraktene. Det må stilles
spørsmål om det er for mange som skal

spise av lasset. Sunn fornuft tilsier at de
fleste ressursene må settes inn på produksjonen. Videre må byggherren ta en mye
tydeligere og aktiv rolle med kontroll i
kontraktene. Samspillet mellom byggherre og utøveren er avgjørende for utvikling
og innovasjon innenfor kontraktene.

0-visjonen

Av og til føler man at 0-visjonen er forbeholdt festtaler. Det er i hvert fall mager
trøst for alle de som har mistet sine kjære i trafikkulykker. Spesielt
meningsløst blir det når
man leser ulykkesrapporten etter Snåsaulykken. Er det
ingen som tar ansvar? Det kan da
ikke være mangel på kunnskap
om forholdene i
driftskontraktene. Hvor er viljen
og evnen til å ta
grep? Nok en gang er
det enkle svaret at man
skal ta lærdom av rapporten.
Enn om vi skal svare det samme dersom
vi bryter kjøre- og hviletiden – vi skal ta
lærdom av det.
Vi lyser fred over våre kollegaers minne.

Konsekvensene
av systemfeil er
stadig dårligere
vinterveger

Dugnad for færre skader - AMO-kurs
Den 1. juli gjennomførte regionsjefen dugnad for færre
skader (DFFS) med elevene på vårt AMO-kurs i Trondheim. Dette er som et ledd i arbeidet med å forme
elevene til den beste versjonen av seg selv. Som kjent
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har våre kurs søkelys på holdninger og adferd. Dette går
igjen som en rød tråd gjennom hele kurset. Skadeforebygging (DFFS) er avgjørende for bedriftenes lønnsomhet, sjåførenes arbeidsmiljø og ikke minst 0-visjonen.

FOTO: Roar Melum

Grønn bulkterminal
Den 24. juni var det offisiell
oppstart av pilotprosjektet
Grønn bulkterminal. Dette
markerer et nytt kapittel for
massetransport i Trondheim.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Byen vokser, det gjør også behovet for
sand, pukk og stein. Disse varene er bokstavelig talt fundamentet i bygg og anlegg. Samtidig håndteres det hvert år to
millioner m3 overskuddsmasser i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet i
Trondheimsregionen. Dette tilsvarer 200
– 250 daglige transporter på vei. En
fullastet dieseldrevet lastebil gir det et
CO2-utslipp på 2,7 kg per kilometer.
Gravemasser fra anleggsområder deponeres som hovedregel. Den totale belastningen på miljø, vei og trafikk er enorm.
Med støtte fra Grønt skipsfartsprogram, utreder Forset Grus, Salfjord,
Rockfjord AS, Berge Rederi og Trond-

heim Havn hvordan sjøtransport av mineraler og rene deponimasser kan løses i
en sirkulær økonomi. Målet med pilotprosjektet Grønn bulkterminal er å utvikle og evaluere løsninger for en
CO2-nøytral logistikkjede mellom
Trondheim og Aure. Pukk fra brudd på
kysten fraktes inn til Trondheim på skip,
mens deponimasser som ikke kan gjenbrukes i sin tur vil benyttes til å bygge ut
landbruksarealer i distriktene. Forset
Grus etablerer nå en midlertidig bulkterminal på Transittkaia i Trondheim; et
nytt transportknutepunkt som danner
grunnlaget for sirkulærøkonomi basert på
byggeråstoff og rene deponimasser. Potensialet for å utløse miljøgevinster for
innsatsvarer til bygg- og anleggsbransjen
de neste årene er store. Med hybride
bulkskip og korttransporter fra elektriske
tippbiler, vil utslipp knyttet til bulktransport reduseres betydelig. Med bulkterminal sentralt i byen flyttes dagens vegtransport i bysentrum til sjø. Pilotprosjektet
Grønn bulkterminal som vil strekke seg
over 8 år, vil høste viktig lærdom for å

sikre en grønnere framtid for bygg- og
anleggsindustrien.

Grønn omstilling må gjøres
lønnsomt.

Det er ingen tvil om at den teknologiske
utviklingen går i et forrykende tempo.
Bilprodusentene jobber på spreng med å
utvikle nye fossilfrie biler. Forset Grus
har allerede den første bilen på plass, samt
at flere er i bestilling. Investeringskostnaden med en slik bil er nok mye større enn
med en ordinær dieselbil. I tillegg er det
så som så med ladeinfrastruktur, noe som
også påvirker økonomien. Derfor er det
viktig at transportkjøpere og byggherrer
er seg sitt ansvar bevisst gjennom at de er
villig til å betale for de grønne løsningene.
Våre bedrifter må som alle andre, ha inndekning for sine utgifter. Her har det
offentlige et særskilt ansvar, gjennom å
stille krav og økonomiske rammer til
grønne løsninger. Gjennom økt etterspørsel vil kostnadene for fossilfrie biler
gå ned. Dette handler om produksjonsvolumer i bilindustrien.
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Fergefri E6
Det har i en årrekke blitt
snakket om en fergefri E6 –
men den løsningen som
Torghatten forsøkte seg på i
sommer var original.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

De fleste av oss tenker selvfølgelig på at
det skal være mulig å kjøre forbi eller over
Tysfjorden, men i sommer fikk vi oppleve
fergefri E6 ved at det faktisk ikke var ferger. Den fergen som skulle trafikkere
sambandet Kjøpsvik – Drag fikk tekniske
problemer og endte sin ferd i fjæresteinene på Drag. Der sto fergen fast og biler og
passasjerer måtte vente om bord.
Båten ble etter hvert trukket ut i vannet
og skroget ble undersøkt og inspisert av
dykkere.

DRAGFERGA: Her står fergen langt inn på land. Foto nrk
nordland, Elena Junie Paulsen

I en særdeles hektisk sommertrafikk
hvor våre medlemmer opplevde 3-4 timers venting i fergekø blir man oppgitt
og frustrert når slike hendelser inntreffer.
Rederiet gjorde ikke trafikksituasjonen
noe bedre ved å flytte kapasitet fra Bognes
– Skarberget for å kompensere for mangel
av utstyr.

Fergetrøbbel

Det har også i år vært rekordstor tilstrøm-

ning av turister til Lofoten/Vesterålen.
Denne trafikken som består av mange
campingturister med ymse kjøretøy, må
frekventere fergerutene i fylket. Dette er
en situasjon som de fleste i transportnæringen har god kjennskap til. Det som var
spesielt i sommer var at et væromslag i
Lofoten skremte mange turister til å
fremskynde avreisen. Dette medførte ekstreme fergekøer i slutten av juli.
Flere av våre medlemmer opplevde
at de, på tross av plassering i fergekøen,
ble nedprioritert. De som var ansvarlig for
dirigering av trafikken ga beskjed
om at de skulle prioritere bobiler foran
godstransport. Det har i etterkant framkommet at kapteinen mente været var av
en slik karakter at tungbilene måtte
stroppes/surres. NLF Nordland finner
denne praksisen uakseptabel og forfølger
saken mot SVV og Nordland fylkeskommune.

Tap av kjøretid – hvordan skal
dette overholdes?
Vi har de siste månedene
opplevd lange køer i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på tunnelene i Sørfold.

Dette har medført at våre medlemmer
først har kastet bort flere timer utenfor
tunnelene for så å kaste bort ekstra ventetid på fergeleiene på Hamarøy. Disse
forsinkelsene har medført at fremføringstiden for gods i området er blitt
forlenget. Dette medfører at sjåførene
ikke kan forholde seg til normal arbeidstid og risikerer å måtte avvikle
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MÅTTE VIKE:
Faksimile fra nrk.no/
nordland.

døgnhvilen på en strekning som normalt ikke krever dette. Vi må arbeide
med denne saken slik at sjåførene kan
få godskrevet ventetiden som hvile, og

åpne for at de normale fremføringstidene legges til grunn ved eventuelle
kontroller.

r?

Høye strømkostnade
er!

Snakk med en rådgiv

Bestill strøm til spesialpris
for NLF-medlemmer
Som medlem i Norges Lastebileier-Forbund får du ekstra gode betingelser hos
Fjordkraft. I tillegg får du flere nyttige tjenester som hjelper deg til en mer
effektiv strømhverdag
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
Vi har over 110 000 strømleveranser til norske bedrifter.
Bestill din NLF-avtale på fjordkraft.no/nlf

Jubilanter:
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Torgrim Larsen, 6900 Florø
50-åringen kjøpte første lastebil som 22-åring i 1993. Gikk Handelskolen + militærtjeneste frem til våren 1993. Har
stort sett kjørt skapvogntog og kranbil, og har i dag 10 tungbiler som hovedsaklig kjører glass fra fabrikk til kunder i
Sør-Norge. Medlem i NLF siden 1996, og har vært med som vara i NLF Sogn og Fjordane. Skjærgården og båtlivet
langs vestlandskysten er det som får Torgrim til å slappe av og senke skuldrene.

Tone Elisabeth Frøysom, 2561 Østre Gausdal
Oppvokst i S&O Grimstad AS, men sjåførkarrieren har vært begrenset til turbusskjøring etter at hun tok lappen på
buss i 1997. Ble fast ansatt i administrasjonen i S&OG fra 2003. Er veldig glad i å trene med Friskis og Svettis på
fritida, samt gå turer i nærområdet. Hun sier det er gull verdt for både kropp og sjel enten man sitter i lastebilen hele
dagen eller ved kontorpulten!

Jan Reiersen, 4484 Øyestranda
Han har hele livet sitt hatt interessen for lastebiler og har alltid likt å kjøre lastebil. Som liten var han med faren på
lastebilturer og hjalp til i verkstedet. 50-åringen også vært medeier i Reiersen Transport, de kjørte asfalt og grus og
forsøkte å dekke behovet til kundene. Jubilanten kjører ennå lastebil og Scania er favoritten. På fritiden går det også
i kjøretøy, som 4 hjulinger og veteranbiler samt trening og toppturer.

Tom Kenneth Skoglund, 9513 Alta
Om Tom sies det at han tok lastebillappen så fort han var gammel nok og har siden vært i yrket. Han kjørte i en rekke
år på kontinentet, før han gikk over til distribusjonskjøring i Nord-Norge. I 1992 var han med å starte opp Trond,
Frank og Tom Frakt AS. Firmaet har nå 6 biler som går på distribusjonskjøring for Rema mellom Narvik og Alta/
Hammerfest/Honningsvåg, samt for Miniekspressen med Tineprodukter mellom Harstad og Alta. Tom kjører ikke like mye som før,
men dekker opp som sjåfør ved behov og står ellers for den daglige driften av firmaet. Tom har en stor interesse for lastebiler og
det er vel ingen tvil om at Scania er favorittmerket. Han er en ivrig samler av modellbiler og har etter hvert fylt kontoret med både
gamle og nye modeller.
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Bjørn-Inge Skage, 5258 Blomsterdalen

60

Jon Eilif Ramskjell, 8110 Moldjord

60

Roald Tangvik, 7316 Lensvik
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Jubilanten begynte å kjøre i 1981. Bilmerket er vært Mercedes, og kjøringen er kran- tipp- og grabbkjøring. Bjørn-Inge har to biler som kjører lokalt, og alderdommen holder han på avstand med å løpe orientering.

Året var 1983 da jubilanten satt seg inn i lastebilen, en Volvo N84 som ble brukt som tipp- og kranbil. Jon Eilif har i
dag en bil, og han driver fortsatt med tippkjøring. På fritiden liker han å skru på gamle biler og traktorer, eller fiske
ørret i vannet som heter det samme som han – Ramskjellvannet.

Roald startet å kjøre brød i 1979, med en Fiat 50NC, men har i dag hele 60 biler i drift i ulike typer kjøring. Han er
ofte å treffe på veien, og anser seg som en «potet» i selskapet. 60-åringen skulle gjerne reist mer på privaten, og
håper det etter hvert blir mer tid til det!
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Svein Isebakke, 1890 Rakkestad
Jubilanten startet som selvstendig næringsdrivende med å kjøre husholdningsavfall for Rakkestad kommune i 1976, men allerede
fra 15 års-alderen ble han med sin storebror som hjelpegutt på lastebilen han kjørte – en brukt Volvo F83 (1972 modell). I 1980
startet han med lift-containerkjøring og investerte da i en brukt Scania 80 og 13 nye lift-containere. Overlot selskapet og tre nyere
biler til sin eldste sønn i september 2015. Han er stolt NLF-medlem og han bruker mye av sin fritid for frivillig veldedighet i DNT Indre Østfold og
Lions Club Rakkestad. Ellers er han fortsatt å se bak lastebil rattet for å bistå når det er behov for det i firmaet til hans sønn.

Olav Kortnes, 3410 Sylling
Jubilanten har nå trådt inn i pensjonistenes rekker, men starter å kjøre lastebil i 1987. Den første bilen var en Volvo som gikk til
distribusjonskjøring. 70-åringen har hatt NLF-verv lokalt i Lier og Hurum. Fritiden brukes i den veldedige organisasjonen Kiwanis,
samt på reiser.
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Melvin Petter Trøen, 7100 Rissa

70

Arne Georg Moen, 7513 Stjørdal
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15.10

Petter begynte å kjøre lastebil i 1972. Da kjørte han ut traktorer og landbruksutstyr for Edv. Bjørnerud med en
Mercedes 911. I dag kjører han kraftfor med en Volvo FH540 Tridem for Fiskå Mølle i Trøndelag. 70-åringens
favoritthobby har vært reising innlandet og utlandet, og vurderer fra måned til måned når han skal bli pensjonist.

70-åringen startet å kjøre lastebil i 1973, og etablerte eget firma fra 1977.
Han har hatt 7 Volvo og 1 Scania. Arne Georg har kjørt kranbil for Felleskjøpet, lokal transport. Jubilanten haar vært
formann i NLF både lokalt og regionalt, samt formann i Landsmøtekomitéen i Stjørdal i 2002. Har trives godt på
hytta, der jakt, fiske og friluftsliv står på menyen. Dessuten driver han med ølbrygging (Stjørdals-øl).

John S. Tamnes, 7374 Røros
Jubilanten begynte å kjøre i 1965, og bilen var en Volvo Bamse. I dag har 75-åringen tre lastebiler, som brukes til
konteiner- og materialkjøring. Tamnes har tidligere hatt verv i NLF. På fritiden er han helst ute på elgjakt.

Benn Olaf Tvedt, 4985 Vegårshei
75-åringen begynte så smått å kjøre for en entrepenør i 1966, og man har kjørt de fleste lastebilmerker som finnes. Det har stort
sett gått i anlegg- og tømmertransport. Tvedt har vært lokalfylkessleder i NLF Agder i 13 år. Hus og hytte tar mesteparten av
fritiden, men lidenskapen er elgjakt på ei lita øy i Sør-Troms.

Steinar Bolstad, 2682 Lalm
Steinar begynte med distribusjonskjøring for Fina i 1968. Etter det jobbet han med graving og køring for Magne
Bråten i Vågå. 75-åringen kjøpte egen gravemaskin og lastebil i 1975, og startet dermed for seg selv. Han har siden
starten hatt 10 Volvo lastebiler. Jubilanten driver fortsatt på med graving, gruslevering og køring, og har nå en Volvo
FM 12 og en Volvo FH 12. Som hobby spiller han i et gammeldansorkester.

Roar Johan Asphaug, 7027 Trondheim
Jubilanten fikk sin første sjåførjobb i 1967, og drev eget selskap frem til 1988. Da gikk ferden til Tanktransport AS,
der han var daglig leder i to perioder frem til 2008. Da het selskapet Taralrud & Tanktransport AS. Etter dette har
han hatt ulike jobber, blant annet på Opplæringskontoret for transportfag som veileder/sensor. I 1985 – 1990 i
fylkesorganisasjonen i Norges Lastebileier- forbund avd. Sør-Trøndelag. 75-åringen har også mottatt NLFs sølvmedalje.
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Jubilanter:
Fødselsdager i september
90 år
30. Kjell Granås, Fetsund
85 år
17. Arne Gunnarsbråten, Austmarka
80 år
6. Aage Evensen, Gamle Fredrikstad
15. Alf Trygve Kojan, Røros
16. Arne Pettersen, Tana
75 år
4. John Tamnes, Røros
7. Olav Kortnes, Sylling

Fødselsdager i oktober

85 år
5. Kjell Orderløkken, Ringebu
10. Egil Emanuel Egeland, Kvinesdal
15. Egil Roar Pedersen, Tolvsrød
80 år
10. John J. Dyrendahl, Rissa
24. Olga Vigeland Larsen, Mandal
75 år
3. Erling Berg, Jonsvatnet
4. Benn Olaf Tvedt, Vegårshei
5. Eivind Fredriksen, Mo I Rana
6. Steinar Bolstad, Lalm
12. Thor-Arne Grimseth, Skjeberg
14. Helmert Tjordal, Suldalsosen
15. Roar Johan Asphaug, Trondheim
23. Halvard Veflen Skarnes
70 år
2. Melvin Petter Trøen, Rissa
5. Roar Mørken, Revetal
6. Henrik T. Øgård, Klepp Stasjon
6. Sverre Rundhaug, Storslett
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15. Arne Olsbakk, Koppang
25. Jon Erik Gjendem, Aureosen
27. Knut Sand, Enger
28. Vidar Fossaas, Holmestrand
29. Reidar Stormoen, Osen
70 år
11. Hans Erik Skarvhellen, Hønefoss
24. Helge Skjåk, Otta
60 år
1. Tommy Larsen, Torp
9. Jan Petter Mindrum, Stokke
9. Bjørn-Inge Skage, Blomsterdalen

7. Arne Georg Moen, Stjørdal
8. Rune Aandal, Farstad
13. Johan Aasen, Hønefoss
16. Nils Sverre Norin, Tynset
22. Ole Snoen, Lena
24. Odd Magnar Skaugom, Gjøvik
28. Jan Olav Dahlø, Stjørdal
60 år
1. Ivar Thune Heiberg,
Vang på Hedmarken
2. Svein Kallestad, Skogsvåg
4. Roald Tangvik, Orkanger
14. Jan Roger Karlsen, Larvik
21. Jan Petter Endalsvoll, Budalen
21. Ole-Kristian Moen, Tolvsrød
22. Per Strømme, Mandal
27. Knut Rismoen, Flisa
30. Jens Agnar Melgård, Sør-Fron
50 år
1. Tom Kenneth Skoglund, Alta
3. Abdulrahman Almallah, Narvik
4. Jarle Kollsete, Sogndal

9. Trond Pedersen, Skonseng
9. Andreas L. Jensen Veirum, Larvik
10. Trond Øverli, Kautokeino
18. Petter Normann Valde, Skodje
20. Morten Johnsen, Rørvik
29. Jon Eilif Ramskjell, Moldjord
50 år
1. Sten Gravdal, Øvre Ervik
6. Nermin Duric, Drammen
11. Jan Erik Eikebø, Hobøl
22. Jan Reiersen, Øyestranda

11. Arvid Vangen, Tynset
13. Bjørnar Myrvold, Namsskogan
19. Roar Ramlo, Tanem
20. Roger Heggeriset, Kongsvinger
24. Bjørn Tveråmo, Rykene

Per Magne Østebø

En bauta i NLF har gått bort

FORTJENESTEMEDALJE: Per Magne Østebø (t.v) og avdøde forbundsleder Per Madsen under utdeling av fortjenstmedaljen til Per Magne i 2016.

Per Magne tok førerkortet i 1973 og
har vært aktiv som sjåfør siden midten
av 70-tallet.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Han overtok bedriften etter sin far og startet virksomheten med leveranser av landbruksvarer til bøndene i
Gjesdal, og hver høst var det ekstra travelt med innhenting av slakt.
Per Magne har hatt hjerte for tippkjøring og har kjørt
for Singel og Grus AS, senere Aker Norstone og nå
Norsk Stein AS.
Per Magne har vært styremedlem i NLF i en årrekke
og gjort mye positivt for organisasjonen. Han har også
mottatt NLF sin fortjenestemedalje i sølv.
Hvis organisasjonen trengte medlemmer til å stå på
stand for NLF, var alltid Per Magne lett å be og var
alltid presis og på plass i rett tid.
Per Magne var en flott mann i styresammenheng.

Han kunne diskutere og være uenig, men når beslutningen var tatt, stilte han seg alltid lojalt bak flertallet
og hadde en fantastisk egenskap til å skille mellom sak
og person.
Per Magne var også den siste lederen i Sør-Rogaland
Lastebileierforening – lokallaget – en vis og rik person
på erfaring som alltid lette etter rettferdighet.
Det stod alltid kaffe på kanna i heimen til Per Magne og Solveig der det for det meste var åpent hus.
Som samtalepartner hadde han en god egenskap å se
det positive i enhver situasjon. I alle år har han også
vært bonde på gården i lag med kona Solveig.
Våre tanker går til familien, og vi lyser fred over hans
minne.
Tore Velten,
Forbundsleder NLF
Tore Sigmundsen,
Fylkesleder NLF Rogaland
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Forbundsstyret
Styremedlem,
Region 1

Forbundsleder
Aov Transport AS
Telefon 90 52 04 38
Epost: tv@lastebil.no

Bjørn Ivar
Gunhildgard

Anders Krog

Tore Velten

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

Hilde Natedal

Styremedlem,
Region 3

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

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

Faggrupper
Mobil

E-post

95 87 69 08
90 94 14 30

aer@lastebil.no
flj@lastebil.no

99 50 17 17
92 85 78 76
93 24 20 99
90 09 83 72
90 57 66 41
95 93 05 61
46 91 76 80
41 43 83 50
99 55 58 74

dn@lastebil.no
geir@bkranservice.com
post@bilberging.com
morten@redningsverket.no
d-li2@online.no
gunnar@hunsbedt.no
raymond@hordredning.no
joroger@blengslibilberging.no
torsverre@tsinorway.no

BILBERGING
Leder: Alv Ervik
Fagansvarlig: Frank Lauritz Jensen
Ressurspersoner:
NLF: Dag Nordvik
Region 1: Geir Homlund
Region 2: Ove Thoresen
Region2: Morten Grønvold
Region 3: Dag Lie
Region 4: Gunnar Hunsbedt
Region 5: Raymond Nordvik
Region 6: Jo Roger Blengsli
Region 7: Tor Sverre Isaksen

VAREBIL

TEKNISK
Leder: Kjell Haugland
91 13 53 00
kh@orland.no
Fagansvarlig; Dag Nordvik
99 50 17 17
dn@lastebil.no
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
Region 5: Per Bortheim
95 11 45 30
per@bortheim.no
Region 6: Arnt Egil Aune
91 39 69 69
ae@aune-transport.no
Region 6: Kay Arne Kristiansen
90 77 16 36
kayarne@kristensenstransport.no
(Ressursgruppene er knyttet til Teknisk faggruppe basert på sak)

ADR
Leder: Kjell Haugland
Fagansvarlig: Jone Klingsheim
Ressurspersoner :
Dag Nordvik
Region 1: Tor Vidar Frydenlund
Region 2: Ørjan Bråthen
Region 3: Audun Tandberg
Region 3: Terje Grønaasen
Region 3. John-Erik Kjettorp
Region 4: Jarl Kvam
Region 4: Ove Erik Vika

91 13 53 00
46 85 81 40

kh@orland.no
jk@lastebil.no

99 50 17 17
91 38 03 85
98 21 56 08
90 53 12 98
99 20 78 08
98 24 10 21
90 55 25 18
91 66 55 30

dn@lastebil.no
torvidar@ngtas.no
orjan.brathen@martinsen.no
audun@tandbergtrans.no
terje@lgt.as
johnerik@jekra.no
jarl.kvam@litra.no
oveerik.vika@sr-group.no

90 86 60 00
41 40 35 99

sjr@lastebil.no
tf@lastebil.no

91 34 26 04
90 59 00 59
97 65 35 94
91 86 30 05
96 50 88 70
90 12 38 35

firmapost@olsbakktransport.no
roar@osentransport.no
tore@sigmundsen.no
norman@hole-maskiner.no
post@hauglandtransport.no
alf-e-el@online.no

VINTERDRIFT
Leder: Sverre-Jan Rønneberg
Fagansvarlig: Thorleif Foss
Ressurspersoner:
Region 2: Arild Olsbakk
Region 4: Roar Osen
Region 4: Tore Sigmundsen
Region 5: Norman Hole
Region 5: Arne Skulstad
Region 7: Alf Erik Eliassen
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Leder: Hilde Natedal, Forbundsstyret
Fagansvarlig: Jan-Terje Mentzoni
Medlemmer:
Region 2: Kurt Moe
Region 3: John Erik Kjettorp
Region 5: Paal Johannesen

TØMMER

Leder: Øyvind Lilleby
Fagansvarlig: Dag Nordvik
Ressurspersoner:
NLF: Guttorm Tysnes
Region 1: Bjørn-Erik Unneberg
Region 1: Egil Haugen
Region 2: Frank Olav Korntorp
Region 3: Ivar Mustvedt
Region 3: Ørnulf Warberg
Region 4 : Dag Magne Grødum
Region 5 : Gøran P. Kårstad
Region 6 : Gunni Kverndal Amundal

Mobil

E-post

95 87 69 08
41 50 67 80

hn@lastebil.no
jtm@lastebil.no

90 59 79 03
98 24 10 21
91 15 52 00

moes_transport@ohotmail.com
johnerik@dgm.no
paal@emd.as

90 54 33 10
99 50 17 17

ol@lastebil.no
dn@lastebil.no

95 77 47 61
90 12 75 12
90 95 78 52
93 24 15 94
99 45 21 61
91 88 50 45
90 82 97 93
95 98 81 90
48 07 52 96

gt@lastebil.no
Bjorn.unneberg@gmail.com
egilh2@online.no
folako@online.no
ivarmust@online.no
warberg@trekk.no
marit@oddgrodum.no
gpkarstad@gmail.com
postmaster@kverndal.no

DISTRIBUSJON OG LANGTRANSPORT

Leder: Bjørn Ivar Gunhildgard
Fagansvarlig: Jan-Terje Mentzoni
Ressurspersoner:
Region 1: Bård Solberg
Region 2: Ørjan Bråthen
Region 3: John Erik Kjettorp
Region 4: Ove Erik Vika
Region 5: Nils Anders Larsen
Region 6: Oddbjørn Kristensen
Region 7: Rune Holmen

90 03 54 40
41 50 67 80

big@lastebil.no
jtm@lastebil.no

90 78 22 12
98 21 56 08
98 24 10 21
91 66 55 30
90 03 52 18
90 77 43 67
91 79 86 92

bard@solbergtransport.no
orjan.brathen@martinsen.no
johnerik@dgm.no
oveerik.vika@sr-group.no
nils-ala@online.no
oddbjørn@kristensenstransport.no
holmtran@online.no

DYRETRANSPORT (FORELØPIG)

Leder: Øyvind Lilleby
Fagansvarlig: Dag Nordvik
Ressurspersoner:
NLF: Guttorm Tysnes
Region 2: Kjell Jon Nyløkken
Region 4: Egil Torgersen
Region 4: Sjur Lode
Region 5: Ståle Dyngeland
Region 6: Kennet Arntsen

90 54 33 10
99 50 17 17

ol@lastebil.no
dn@lastebil.no

95 77 47 61
90 06 61 99
99 24 06 64
93 21 50 61
98 22 51 18
90 08 29 47

gt@lastebil.no
kjell.jon@dyretransport.no
e@rt-as.no
sjur@kleppspesial.no
staale.dyngeland@royaltransport.no
arntsken@online.no
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Leder: Kjell Haugland
Fagansvarlig: Dag Nordvik
Ressurspersoner:
Region 1: Thomas Aarnes
Region 2: Iver Grini
Region 4: Sjur Lode
Region 4: Kai Werdal
Region 5: Ståle Dyngeland
Region 6: Odd-Are Skogstad

91 13 53 00
99 50 17 17

kh@orland.no
dn@lastebil.no

93 44 0 872
45 24 24 24
93215061
90 16 15 55
98225118
97 03 8 702

thomas@bulltrans.no
lamask@online.no
sjur@kleppspesial.no
kai@werdal.no
staale.dyngeland@royaltransport.no
odd.are.skogstad@proventransport.no

Sverre-Jan
Rønneberg

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

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

Alv Ervik

Styremedlem,
Region 6

P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41

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

Fylkesavdelinger
REGION 1

Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 RÅDE
Mobil: 90 18 94 44
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.no
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
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 3

REGION 5

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

Rådgiver Heidi Rudaa
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 40555826
E-post: hr@lastebil.no

Regionsjef Roy N. Wetterstad
PB 1027, 3601 Kongsberg
Mobil: 96 64 02 99
e-post: rnw@lastebil.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

REGION 4
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

Regionsjef Reidar Retterholt
c/o Rolands, Mjåvannsveien 188,
4628 KRISTIANSAND S
Mobil: 90 77 32 07
E-post: rr@lastebil.no
ROGALAND
Fylkesleder Tore Sigmundsen
Mobil: 97653594
E-post: tore@sigmundsen.no
AGDER
Fylkesleder Roar Osen
Mobil: 905 90 059
roar@osentransport.no

Regionsjef Jan Ove Halsøy
Søre Brurås 3, 5131 Nyborg
Mobil: 92 03 83 33
E-post: nlfvest@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

HORDALAND
Fylkesleder Per Atle Ådland
Mobil 97 05 66 60
E-post: per@adland.no

Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Postboks 194, 9156 STORSLETT
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no

SOGN OG FJORDANE
Fylkesleder Asgeir Gill
Tlf: 57854381
Mobil: 90175166
post@mct.no

Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 BODØ
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@lastebil.no

MØRE OG ROMSDAL
Fylkessleder
Finn Andre Fredvig-Erichsen
Fafe Trans AS
Notvollveien 1, 6456 SKÅLA
Mobil: 90 94 74 44
E-post: finn.andre@fafe.no

REGION 6

Regionsjef Roar Melum
Kvenildmyra 5, 7093 TILLER
Mobil: 93 00 65 91
E-post: rm@lastebil.no

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

Brukerforum Fair Transport
Region
1
2
3
4
5
6
7

Navn

Bedrift

Mobil

E-post

Rune Jørgensen
Birgit Grimstad
Marianne M. Sørsdahl
Ove Erik Vika
Jørund Vevle
Jomar Skånøy
Jørgen Wika Haraldsen

Rune Jørgensen AS
Sigurd og Ola Grimstad AS
Sørsdahl Transport AS
SR Group AS
System Trafikk AS
Jomar Skånøy AS
Frank Steensen Transportforretning AS

913 40 550
916 74 067
41 48 59 74
916 65 530
41 53 94 80
918 36 470
950 78 273

rune.jorgensen@rjas.no
birgit@grimstadas.no
marianne@tstransport.no
oev@sr-group.no
jorund@systemtrafikk.no
jomar@jomarskanoy.no
jwh@fstlogistikk.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 K ONTAKTE KOLLEGAHJELPEN? GJØR DET!
Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

NLF

415 44 400

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.brodremoean@online.no

91 73 01 42
90 82 01 00
93 89 31 93
98 21 49 70

Rogaland

Endre Krakk
Harald Reinertsen

krakk@online.no
har-rei@online.no

48 12 48 60
91 18 76 24

Hordaland

Arne Marås
Frode Børven

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

91 81 72 43
91 69 30 59

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

Sogn og
Fjordane

Andreas Skrede

andreas.skrede@transferd.no

91 89 63 30

Innlandet

Guttorm Tysnes
Arne Trondsen
Tore Velten
Jon Magne Aspelund
Anders Grønbrekk
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli

hedopp@lastebil.no
arntrond@online.no
tore@tamnestransport.no
aspelundjon@gmail.com
angro53@hotmail.com
odd.haakenstad@gmail.com
oddbjorn.vestli@gmail.com

95 77 47 61
99 21 19 63
90 52 04 38
95 22 22 40
90 56 41 84
90 61 88 15
91 79 28 38

Møre og
Romsdal

Kjell Brandal
Nils Ivar Heggem
Gunnstein Hoem
Rune Rasmussen
Odd Inge Tøsse

kjell.brandal@tussa.com
nils.ivar@heggem.no
gunnshoe@online.no
rra@fritzoeengros.no
sv-ktoe@online.no

90 10 29 29
90 66 30 40
94 17 10 65
47 70 72 20
90 12 70 65

SørTrøndelag

Per Morten Storhaug
Arnt Egil Aune

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

99 52 69 96
91 39 69 69

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

NordTrøndelag

Olav Skarsbakk
Harald Ulven

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

48 04 12 08
99 21 71 15

Vestfold

John Ove Villung
Marit Lund

jov@vermelidtransport.no
maritlun67@gmail.com

93 40 97 70
91 68 49 84

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

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

Troms

Arnold Hauan
Elling Haukebøe
Ann P. 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

Aust-Agder Robert Birkeland

rita@bendiks-transport.no

91 87 91 00
Finnmark

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

Torbjørn Mikalsen
Yngve B. Harila

thmikals@online.no
yngve@ybh.no

90 62 41 88
91 74 78 98

Buskerud

Psykologvakten

Ulykker i utlandet

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.

Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken
som NLFs kollegahjelp.

Grønt nummer: 22 96 50 07
66
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Ring (+47) 95 11 91 81

Alarmtelefon: 415 44 400

På tide å få på plass

ALKOLÅS
Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
Har valgt ALÅS AS som leverandør
av alkolås til sine medlemmer.
Sammen ønsker vi å styrke tryggheten
på norske veier og HMS-profilen hos
NLF sine medlemmer.
For NLF medlemmer er selve alkolåsen
GRATIS, man betaler kun for serviceavtalen, som også går ned i pris allerede
etter ett år. (ordinærpris kr 9500,- pr
enhet og 399,- pr mnd for serviceavtale)

Serviceavtale:

1 år kr 399,- pr mnd
2 år kr 299,- pr mnd
3 år kr 199,- pr mnd
Avtalen inkluderer:
• Livstidsgaranti • Årlig Kalibrering
• Årlig service av produkt
• Trådløs overføring av logg
• Support 24/7
• 25 munnstykker
Ingen skjulte kostnader
ved bytte av slitasjedeler

Ønsker du å bestille, eller ønsker du en presentasjon,
så kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag:
 992 86 624  jn@alaas.no

I samarbeid med
Norges Lastebileier-forbund

ALAAS.NO

Ved din side når ting ikke
går helt etter planen
Ansvarsforsikring for NLF-medlemmer
Hva får du?
– En skreddersydd løsning tilpasset ditt behov
– Alle dekninger samlet i én forsikring; godsansvar,
speditøransvar samt løfte- og kranansvar
– Dekning for ansvar bedriften kan få i forbindelse
med driften av virksomheten, eller som eier/leietaker
av en bygning
– Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, hvis
du ikke velger en høyere sum selv.

Når får du erstatning?
– Ved økonomiske krav som følge av skader på ting
og personer
– Ved formueskader tilknyttet godsansvar og
speditøransvar
– Ved behov for juridisk bistand tilknyttet krav som
dekkes
Hva hvis bedriften får erstatningsansvar?
Våre jurister overtar saken, fører en eventuell sak for
deg i retten og betaler et eventuelt erstatningskrav.
Vi fører også saken for deg ved et eventuelt regresskrav mot undertransportører eller andre.

I samarbeid med:

71943_0 IfCA NO

Vil du vite mer om If Ansvarsforsikring?
Ta kontakt med en av våre NLF spesialister på 21 49 71 69, eller les mer på if.no/nlf.

