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Administrerende direktør Geir A. Mo

For 26 år siden tok NLFs daværende direktør Gunnar Apeland, initiativ til å etablere Kollegahjelpen.
Bakgrunnen var en telefonsamtale han fikk fra en person som hadde mistet et nært familiemedlem
i en trafikkulykke som involverte en lastebil. Vedkommende som ringte var selvfølgelig svært lei
seg for å ha mistet en av sine nærmeste, men i sorgen hadde vedkommende også empati nok til å
tenke på sjåføren av lastebilen som var havnet i en situasjon der kjøretøyet han hadde ansvaret
for var involvert i en ulykke med fatal utfall. Innringeren ville forsikre seg om at noen tok seg av
sjåføren også.
Denne personen var altså inspirasjonen til opprettelsen av Kollegahjelpen. Nå, 26 år etter, er
tiltaket blitt en institusjon i transport-Norge. Kollegahjelpen stiller opp for sjåføren av lastebilen
– utelukkende for å hjelpe vedkommende til å bearbeide det personen har vært gjennom, få hen
gjennom de første dagene og være der når mørket kommet. Kollegahjelpere stiller opp frivillig.
De får ikke betalt. De rykker ut til alle døgnets tider – i all slags vær og til all slags ulykker. Ofte vet
de ikke hva som møter dem. Hvordan ulykkesstedet ser ut, hvordan sjåføren har det.
I tillegg til å bistå sjåføren med alt i fra jakke, sko og en kaffekopp, kontakt med arbeidsgiver og
familie, selskap på sykehus og legevakt, bistand til å skaffe juridisk og annen hjelp, bistår også
kollegahjelpen bedriften med informasjon til øvrige ansatte, allmøter osv. Det er mye som skal
tenkes på når ulykken rammer en selv, en ansatt, en kollega.
Overskriften på denne lederen er en melding vi ofte hører på nyhetene når de forteller om en
ulykke, ofte med fatal utgang, som har involvert en lastebil. Bak disse ordene, som NLF er delaktig
i at blir brukt, kan det befinne seg et mareritt for vedkommende sjåfør. Det å få hjelp til å komme
videre – enten gjennom å få praktisk hjelp, å ha noen å snakke med om alt og ingenting, eller å
kunne ringe en når de mørke tankene kommer – er i mange tilfeller helt avgjørende for at sjåføren
skal greie å komme seg videre i livet. Vi må huske på at selv om tunge biler ofte er involvert i alvorlige ulykker med fatal utgang er det sjelden lastebilen som er årsaken til ulykken.
Vi vet også at mange dessverre ikke ser annen løsning på problemene sine enn å gjøre slutt på
livet ved å kjøre i fronten på en møtende lastebil. Dette er en lastebilsjåførs verste mareritt. Selv
om selv kommer fra det uten fysiske skader, vil en bære med seg ulykken og resultatet av den resten
av livet. Det kan være tøft for mange.
Innsatsen våre kollegahjelpere gjør kan derfor ikke vurderes høyt nok. NLF er stolte av Kollegahjelpen – det er et av forbundets aller viktigste medlemsytelser.
Vi gratulerer hjerteligst med det korona-utsatte jubileet og sender en hjertelig takk til alle som
stiller opp frivillig for å hjelpe en kollega.

Gratulerer med ny regjering!
Valget i høst medførte et skifte av regjering, og i midten av oktober gikk regjeringen Støre ut på
Slottsplassen for første gang. Vår nye samferdselsminister heter Jon-Ivar Nygård og kommer fra
Fredrikstad. For NLF er han en kjent politiker, særlig gjennom vår avdeling i Østfold, men også
ellers. Nygård deltok bl.a. i debatten som NLF arrangerte på høstens Transportturné og har dermed
en god bakgrunn for også å bidra til likere konkurransevilkår for vår næring. Vi gratulerer hjerteligst
med utnevnelsen både til ham og resten av regjeringen, og ser frem til et godt samarbeid.
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Landsmøtet 2021:

Rekruttering er den st
– Vi må ha rekruttering helt
fremst i panna i tiden fremover, sa gjenvalgt leder av
NLFs forbundsstyre, Tore
Velten. Vi skal få til dette,
men kun dersom alle som
bryr seg om transportbransjen
i Norge jobber knallhardt.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Det kom ingen samferdselsminister på
årets nedtonede landsmøte, men 82 stemmeberettigede hadde møtt frem for å gjennomføre NLFs landsmøte på Hotel Thon
Arena i Lillestrøm. Det betyr at Norges
Lastebileier-Forbund har fått nye vedtekter
å jobbe etter de to neste årene
I forbundsstyret ble både Tore Velten
(leder), og Alv Ervik (nestleder) gjenvalgt.
Begge to skal med det sitte frem til neste
landsmøte som avholdes i Rogaland i
2023.
– Jeg takker for tilliten og minner om
at det å gjenvelge meg påfører dere alle
merarbeid. Dette er nemlig et lagarbeid,
ikke et one-man-show, sa Velten fra talerstolen.
Det ble en utskifting i NLFs forbundsstyre idet en veteran sa takk for seg. Sverre-Jan Rønneberg mente tiden var inne for
å slippe nye krefter til, og ble erstattet av
Inge Råheim fra Førde.

Erfaren erstatter

– Det er med blandede følelser jeg nå takker for meg i denne sammenhengen, sa
Rønneberg rett etter at landsmøtet var
gjennomført. Det er vemodig, men føles
allikevel godt å gi stafettpinnen videre til
Inge.
Sverre-Jans arvtager er ingen fersking i
NLF-sammenheng. Han har sitter i forbundsstyret i Sogn og Fjordane siden
2008, og er leder i Råheim Transport AS
som i all hovedsak kjører melk for Tine og

6
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GJENVALGT: Tore Velten ble gjenvalgt som forbundsstyrets leder frem til 2023. Alle foto: André Kjernsli

GRØNT SKIFTE: Geir A. Mo var opptatt av at det i dag ikke
finnes et reelt alternativ å bytte til.

holder til i Førde. Han er tredje generasjon
i familien som jobber i transportbransjen.
– Jeg har fungert som vara for Sverre-Jan, så dette er ikke helt ukjent for meg.
Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene,
sier Inge Råheim.

jinger nå går mot slutten, hverdagen vender tilbake og applausen stilner, er det
viktig at samfunnets forståelse for viktigheten av vår næring består. NLF bør derfor
styrke organisasjonens aktiviteter som
fremmer statusen og omdømmet til næringen.

Rekrutteringen av sjåfører må
styrkes

Pandemien aktualiserte NLFs slagord
«Uten lastebilen stopper Norge» og satte
yrkessjåførene på kartet som en samfunnskritisk gruppe. I en tid der befolkningen
ble oppfordret til å velge hjemmekontor for
å unngå mobilitet og smitteeksponering,
hadde ikke denne yrkesgruppen samme
mulighet.
– Vi har jobbet hardt med rekruttering
en stund, og vi må fortsette arbeidet. Den
ulovlige kabotasjen som har fått herje landet har gjort at en del norske transportselskaper har bygget seg ned. Det ser nå ut
til at en del utenlandske sjåførene i mindre
grad vil reise til Norge for å kjøre, da må
vi gripe sjansen og rekruttere sjåfører her
hjemme, sier gjenvalgt leder av NLFs forbundsstyre, Tore Velten.
Mange sjåfører opplevde for første gang
å bli applaudert for jobben de utførte, og i
utallige politiske festtaler ble den viktige
innsatsen berømmet. Når pandemiens her-

Like konkurransevilkår

Transportnæringen har alltid vært preget
av tøff konkurranse. Norske transportbedrifter er nødt til å levere høy kvalitet til
en lavest mulig pris. Historisk sett har aktørene i hovedsak hatt samme kostnadsbilde knyttet til blant annet skatter, avgifter, forsikringer og lønnsutgifter. Dette har
gjort det til en sunn konkurranse som i all
hovedsak har dreid seg om kvalitet.
I dag er bildet mer uoversiktlig. Norske
transportører opplever en krevende konkurranse i møte med utenlandske lavprisselskaper som opererer i tredjelands- og
kabotasjemarkedet. Det er ikke lenger slik
at alle aktører har samme kostnadsbilde
liggende til grunn. Selv om vi har en allmenngjort minstelønn, fjerner ikke dette
all konkurranseskjevhet mellom norskregistrerte og utenlandske selskaper.
– Nå må vi intensivere jobben med å få
norske politikere til å sette ut i livet det EU
har bestemt, sier Tore Velten. Vi må drive

ørste utfordringen!
vil størsteparten av denne veksten havne
på veiene. Fram mot 2030 er det beregnet
at veksten i gods på vei vil være på nærmere 25 prosent. I samme tidsrom har norske
myndigheter forpliktet seg til kraftige kutt
i klimautslippene. NLF erkjenner at vår
nærings aktivitet har negative følger for
miljø og klima, og ønsker å bidra til å minimere disse.
– Vi i NLF ønsker å være en del av løsningen i det grønne skiftet, men vi må ha
et reelt alternativ å skifte til, understreket
administrerende direktør, Geir A. Mo.
YNGRE KREFTER: Kjell Olafsrud intervjuer Sverre-Jan Rønneberg og Inge Råheim.

voksenopplæring av både nye og gamle
stortingspolitikere.

Etterslepet på fylkesveiene må
hentes inn

Tilstanden på fylkesveinettet er av svært
varierende kvalitet. En stor andel av veiene
er grusveier, og dekketilstanden er ofte
dårlig. Alvoret blir understreket av at det
ifølge tallgrunnlaget for statsbudsjettet for
2020 var 80 prosent høyere risiko for å bli
drept eller hardt skadd på en fylkesvei
sammenlignet med riks- eller europavei.

Statens vegvesens rapport «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2020»,
som ble utgitt i juli i år, viste at 54 prosent
av alle dødsulykker i 2020 skjedde på en
fylkesvei. NLF har tatt til orde for at disse
veiene må få den oppmerksomheten som
kreves, og at veieierne settes økonomisk i
stand til å ta sitt ansvar.

Bærekraftig transport

Godsanalysene som ligger til grunn for
NTP 2022-2033 viser at mengden gods
som skal fraktes vil øke. Ikke overraskende

Bærekraftig biodiesel er en del av
løsningen

Dersom utslippsmålene skal nås, må vi
derfor ta i bruk dagens beste tilgjengelige
alternativ. For de aller fleste lastebileiere er
dette bærekraftig avansert biodiesel. Dette
finnes allerede på markedet i dag, og kan
kutte om lag 90 prosent av klimautslippene
til dagens lastebiler uten en eneste investering. Det eneste som trengs er tilgjengeliggjøring av drivstoffet. Avgiftspolitikken
har ført til at pumpeprisene er svært høye
sammenlignet med fossilt drivstoff.
– Det avgiftstrykket myndighetene
legger opp til nå vil føre til en eksport
av norske arbeidsplasser som vår bransje
som vi ikke er tjent med, understreket Geir
A. Mo.

NLF-MAGASINET 2021 • NR 7

7

REKRUTTERING

Hvem skal kjøre laste
Vi er inne i en tid der transportnæringen kanskje står
overfor sine største utfordringer noensinne. Ulovlig kabotasje gjør våre medlemmers
arbeidsdag vanskelig, og med
det grønne skiftet følger det
mange spørsmål som foreløpig står ubesvart.

tering og gir det høyeste prioritet fremover.
Man skal ikke følge mye med i nyhetsbildet for å se de store bevegelsene blant
de som jobber i transportnæringen i Europa. England, som kanskje er verst rammet, er støvsuget for lastebilsjåfører. Boris
Johnson har satt inn forsvaret i kampen
mot de tomme bensinstasjonene. I
EU-landene viser en undersøkelse at
40 prosent av lastebilfirmaene sliter med
å skaffe sjåfører.

0

Underskuddet på lastebilsjåfører i Europa
presser lønningene i været. Dette betyr at
sjåfører som tidligere måtte reise til Norge for å jobbe, nå kan heve en tysk lastebillønn hvor som helst i Europa. Da fris-

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Uansett hvordan vi løser disse utfordringene trenger vi sjåfører til lastebilene.
Derfor setter NLFs søkelyset på rekrut-

8
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Så hvordan påvirker dette Norge?

IKKE RIKTIG ENNÅ: Det er en stund til denne lille jenta
kan ta steget inn i transportbransjen, men det er viktig
at neste generasjon får god informasjon om mulighetene
som ligger i dette faget. Foto: André Kjernsli.

ter ikke lenger kjøring i Norge på dårlige
veier og røft klima lenger.

REKRUTTERING

VARIERTE OPPGAVER: Næringen gir mange ulike kjøreoppdrag, selv om ikke alle får kjøre lastebil på Karl Johans gate i
Oslo på en fin sommerdag. Foto: André Kjernsli.

bilene?
Norge = EU

Sjåførmangelen blir stadig tydeligere.
NLFs årlige konjunkturundersøkelser har
lenge pekt på at snittalderen blant dagens
sjåfører øker, og at det ikke kommer nok
nye sjåfører til for å dekke opp etter hvert
som disse pensjonerer seg.
I august i år gjennomførte NLF en undersøkelse for å kartlegge hvilke utfordringer våre medlemmer har med rekruttering av sjåfører. Drøyt 40 prosent, altså
samme andel som i EU-landene, forteller
at de sliter med å skaffe sjåfører. Halvparten har både mistet og ansatt nye sjåfører
det siste året.
Dette forteller oss om en bransje med
knapphet på menneskelige ressurser og
om sjåfører som kanskje shopper rundt på
jakt etter bedre betingelser. Denne situa-

sjonen skaper en usikkerhet som både er sikre på at en del av disse kan ha en
transportselskapene og deres kunder ikke fremtid hos NLFs medlemsbedrifter.
er komfortable med.
Men det er viktig at de som skal tilbaNorges Lastebileier-Forbund
ke til faget både har et ønske om
tar disse utfordringene på
og har de personlige egenstørste alvor, og setter derskapene som skal til for å
for i gang flere tiltak for
forbli i bransjen. Å ha
å løfte frem lastebilyrtungbillappen hjelper
Alle må ta ansvar
ket som et trygt, godt
lite dersom motivasjon
for å sikre rekruttering
og spennende yrke. For
og arbeidsevne ikke er
å løse utfordringene må
på plass.
til transportyrket.
man følge flere spor.
Tore Velten,
Søkelyset settes på de
Ta eierskap
forbundsleder NLF
arenaene foreningen kan
NAV kan også være en vei
finne gode sjåfører, enten de
å gå for å finne kommende laser ungdom på vei inn i yrkeslivet,
tebilsjåfører. NLF ser nå på et tethar et ønske om å bytte beite, eller har tere nasjonalt samarbeid med Norges størtidligere erfaring fra transportbransjen.
ste jobbformidler. NLF- region 6,
Trøndelag, kan vise til meget gode resulSe til ungdommen
tater i sin streven etter å rekruttere folk til
Den aller viktigste rekrutteringsarenaen næringen. Tilbakemeldingene derfra er at
er blant de unge i samfunnet. Derfor ble suksessen i deres region handler om eierkampanjen «Følg drømmen ikke strøm- skap og dedikasjon – at rekrutteringsteammen» lansert 11. oktober i år. Bygget på et bestående av personer fra NAV, NLF og
samme lest som i 2019, men med enda eventuelle eksterne krefter må ha dette
mer trøkk. Alt tyder på at kampanjen har høyt på agendaen for å lykkes.
vært en suksess, du kan lese mer om den
Skal man lykkes med å øke rekrutterinlenger ut i dette NLF-Magasinet.
gen, må alle dra i samme retning, som
Forsvaret er en annen arena NLF ser NLFs forbundsleder Tore Velten sa på
nærmere på. Hvert år får flere hundre årets landsmøte. Det betyr også at hver
som er inne til førstegangstjeneste fører- enkelt som driver et transportselskap må
kort på tung bil, men mange av disse snu hver stein, noe NLF er sikre på at de
slutter å kjøre lastebil etter endt tjeneste. gjør. Om NLF skal driste seg til å komme
Det er mye å hente på et tettere samar- med et tips, så er det å være positive til å
beid med forsvaret.
ta imot lærlinger, og gi dem en bra start
NLF har en god stund samarbeidet med på et yrkesliv i en bransje som byr på
NAV for å spore opp sjåfører til medlem- mange muligheter.
mene våre. Vi vet at det til enhver tid er
Det er tross alt neste generasjon som på
omtrent tusen helt ledige personer som et tidspunkt skal sørge for at Norge ikke
oppgir at de har førerkort klasse C/CE. Vi stopper.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 7
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«Følg drømmen ikke strømmen» 2021:

– Dette skal
gjentas i 2022!
Da «Følg drømmen ikke strømmen» ble arrangert for første
gang i 2019 opplevde vi en fantastisk respons fra skoler,
ungdommer og bedrifter. I år ønsket vi å gjenskape og forsterke dette. Alt tyder på at årets turné toppet den forrige.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Opplæringskontorene som jobber med
utdanning til transportbransjen arrangerer derfor, i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport,
rekrutteringsturneen Følg drømmen ikke
strømmen 2021.
Behovet for arbeidskraft i transportsektoren vil øke i årene som kommer, og det
er et spesielt behøv for yrkessjåfører.
– Frem mot 2030 vil NLFs medlemsbedrifter alene trenge 15 000 nye lastebilsjåfører for å opprettholde sin markedsandel. For å sikre at vi dekker inn

dette behovet, må alle trekke i samme
retning, sier administrerende direktør i
NLF, Geir A. Mo.
Det hele startet med en kick off i
Tromsø og Oslo mandag 11.oktober. Representanter fra bransjen, videregående
skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter var deltakere på de lokale arrangementene.
Ved turneens slutt etter tre hektiske
uker fra nord til sør regner vi med at nærmere 5000 ungdommer har møtt oss. Det
hele avsluttes med ankomst ved Norges

ÅPNINGSDAGEN I OSLO: På Kuben yrkesarena var det
mange som ville vite mer om yrkessjåførfaget. Foto:
André Kjernsli

Varemesse på Lillestrøm klokken 20.00
torsdag 28. oktober.
Turnéansvarlig Trond Helge Henriksen prøver seg på en tidlig oppsummering: – Uten å ha fasiten i hende kan vi si
at dette har gått over all forventing, og vi
har møtt langt flere ungdommer enn vi
håpet på. Tilbakemeldingene vi får fra
alle hold er at dette er noe alle vi ha mer
av.

Tre kjøretøy er med

STOR INTERESSE: Mange unge har vist stor interesse for turnéen. Foto: Trond Helge Henriksen

10
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Turneen kjøres med en buss og to lastebiler, og i løpet av tre uker kommer vi til
å arrangere ca. 36 lokale arrangementer,
der skoleelever og jobbsøkere ønskes velkommen til å lære mer om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen.
På arrangementene var representanter

REKRUTTERING

TURNÉSJEFEN: -Dette skal vi gjøre igjen i 2022, sier
turnésjef Trond Helge Henriksen. Foto: André Kjernsli

fra transportbedrifter, alt fra lærlinger til
beslutningstakere til stede. I tillegg til et
variert utvalg av lastebiler og busser. På
de ulike stoppestedene langs turneen ønsket vi å komme i kontakt med jobbsøkere (og særlig de som er under 25 år) for å
informere om utdanningsmulighetene og
arrangere «speed-dating» med mulige
arbeidsgivere.

Gratis utdanning og
lønn i læretiden

Opplæringskontorene, i samarbeid med
sine medlemsbedrifter, tilbyr
fagopplæring frem til avlagt

Reiserute
Tromsø
Narvik
Svolvære
Sortland
Harstad
Fauske
Mosjøen
Sandnessjøen
Stjørdal
Trondheim
Kristiansund
Molde
Ålesund

Stryn
Førde
Bergen
Os
Haugesund
Stavanger
Kristiansand
Arendal
Sandefjord
Fredrikstad
Drammen
Oslo
Jessheim

Kongsvinger
Elverum
Våler
Brumundal
Hamar
Lena
Gjøvik
Vinstra
Lillehammer
Tynset
Otta
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fagprøve gjennom lærlingordningen. De
fleste av våre lærlinger har gått to år på
videregående skole før de starter som lærling i bedrift, men vi har en økende andel
lærlinger som ikke har fullført videregående eller som har «feil» videregående til
denne utdanningen.
Målet er å gi et tilbud til alle som vil og
som har førerkort klasse B og god helse.
Utdanningen er gratis, og lærlingene får
lønn under læretiden.

Hvorfor denne turnéen?

Vi ønsker å rett oppmerksomhet rundt
rekruttering av yrkessjåfører og spesielt
ungdommer. Alle prognoser viser at behovet for landbaserte transporttjenester
innen både gods og persontransport vil
øke de kommende årene. Foruten behovet for nye sjåfører, byr næringen på en
spennende og fremtidsrettet arbeidsplass
som vi ønsker å belyse før ungdommen
gjør sine studievalg.
Opplæringskontorer som er
medlem i SOTIN har
hatt læreplassgaranti i
Yrkessjåførfaget si-

YRKESSJÅFØRLÆRLING: Teodor Porojnicu (21) har lappen
på tungbil til jul. Foto: André Kjernsli

den 2019, og bransjen tilbyr på den måten gode utsikter for fast jobb. Vi ønsker
at flere velger en Yrkesfaglig utdanningsvei.

Sosiale medier avgjørende

Turnéansvarlig er også opptatt av å være
ærlige og fortelle om alle sider av
dette yrket, ikke pynte på
noe.
– Gjennom sosiale

Vi har møtt langt
flere ungdommer enn
vi håpet på.
Trond Helge Henriksen

12
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medier får vi alle mulige tilbakemeldinger, også fra etablerte sjåfører som følger
med på dette. Der får vi både ris og ros.
Dette kommuniseres videre til ungdommen, vi skal ikke lure folk inn i yrket,
understreker Henriksen.
Apropos sosiale medier: Skal man nå
frem til dagens unge, er det ikke brosjyrer
som gjelder. De kommuniserer i stor grad
via forlengelsen av den ene armen, også
kalt mobiltelefonen. Det ble tidlig klart
at man parallelt med turnéen skulle ut på
sosiale medier, deriblant på fenomenet
TikTok. Hashtaggen #bliyrkessjåfør ble
valgt, og samtidig med turnéstart ble de
første filmene publisert.
Da turnéen tre uker senere ble avsluttet
hadde filmene hatt 2,6 millioner visninger.
– Vi har allerede bestemt at det blir ny
turné i 2022, så planlegging av dette setter vi i gang så snart denne turnéen er
evaluert, sier Henriksen. Vi er i en slags
konkurranse med de andre fagene, det
skjerper oss. Det betyr vi må være flinke
til å fortelle om særegenhetene i dette
spennende faget.

REKRUTTERING

Ny læreplan for Vg3
Yrkessjåførfaget er vedtatt

TESTER: Elever på Kuben yrkesarena tester
lastebilsimulator. Foto: André Kjernsli

Alle læreplaner for fag i
grunnskole og videregående
opplæring er fornyet, trinnvis
over en periode på tre år. For
yrkessjåførfaget har dette
medført noen endringer i
den videregående opplæringen frem til fagbrev.
0

Nye krav

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Vg1 var tidligere Service og samferdsel.
Siden skoleåret 2020-2021 er Vg1 Teknikk og industrifag veien til Vg2 Transport og logistikk. Transport og logistikk
fikk ny læreplan som gjelder fra skoleåret
2021-2022.
Nylig ble læreplanen for Vg3 Yrkessjåførfaget vedtatt. Den nye læreplanen

IKKE HELT FORNØYD: -NLF er bekymret for at endringene
vil slå galt ut for praksiskandidatene, sier bedriftsrådgiver Jone Klingsheim. Foto: André Kjernsli

setter nye krav til kompetansen som kreves for å kunne avlegge fagprøven.
Endringene vil tre i kraft for skoleåret
2022-2023.

Som praksiskandidat vil våren 2022 være
siste anledning til å avlegge fagprøve etter
dagens ordning. Her er kravet at en innehar førerkort klasse C/CE, YSK og 5 års
praksis i faget. Fra høsten 2022 vil det i
tillegg til være krav om ADR grunnkurs
og Truckførerbevis. Varigheten på den
praktiske delen av fagprøven vil også utvides.
– Praksiskandidaten avlegger fagprøven
på de samme kompetansemålene som
eleven som har valgt skoleveien. Dette er
en god ordning for skoleeleven, men det
kan slå feil ut for praksiskandidaten, sier
Jone Klingsheim, bedriftsrådgiver i NLF.
NLF hadde ønsket en ordning der det
i skoleløpet var krav om bestått ADR- og
truckførerbevis, men at kravene ikke var
en del av fagprøven. Dette ville også lagt
mer til rette for at praksiskandidaten lettere kunne tatt fagprøven.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 7
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FINALEN ER I GANG: Oliver kaster
kjettingen over dekket, snart vet vi
hvem som er Norges beste junior.
Alle foto: André Kjernsli

Kjetting-NM skaper entusia
På siste dag av Oslo Motor
Show i Lillestrøm skulle
Norges beste kjettingpålegger kåres. Konkurransen har
fått mye oppmerksomhet, og
mange har forsøkt seg på
øvelsen. Denne dagen møtte
landets tre beste i juniorklassen for å gjøre opp om
seieren.

ne til landets ungdommer arrangerte vi
den landsdekkende turnéen Følg drømmen ikke strømmen 2021, der det var
anledning til å kvalifisere seg for NM i
kjettingpålegging.
– Interessen for denne konkurransen
har vært over all forventning, langt flere
ungdommer har forsøkt å klassifisere seg
til finalen en vi hadde turt å håpe på, sier
turnéansvarlig Trond Helge Henriksen.
At vi har benyttet sosial medier, og særlig
TikTok, har sin del av æren for dette, vi
må møte ungdommen på deres arena.

0

Det konkurreres i tre ulike klasser. Proff,
som er alle yrkessjåfører med minimum
klasse C førerkort, lærlinger i YSF, og
junior. I sistnevnte klasse, som omhandler
deltagere fra skoler som ikke er lærlinger
i YSF, har mange ungdommer forsøkt

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Norges Lastebileier-Forbund, NHO
Transport og SOTIN setter rekruttering
av yrkessjåfører på Norgeskartet. For å
vise frem yrket og utdanningsmulighete-

14
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Tre ulike klasser

KNALLHARD JOBB: Ibrahim er i ferd med å feste den siste
kloa, i bakgrunnen følger dommeren nøye med.

seg. De tre med best tid landet rundt ble
invitert til avslutningsdagen på Oslo
Motor Show slik at man kunne kåre den
beste junioren i landet.

Her er finalistene:

Sigurd Berntsen (16), fra Ringsaker. Han

REKRUTTERING

KJETTING

BRONSEPLASS: -Å bli nummer tre i junior-NM er jeg godt
fornøyd med, sa Sigurd.

VELKOMMEN TIL TRYSIL: NLFs Kjell Olafsrud sier på
gjensyn til Oliver Løset Frey. I februar skal 17-åringen få
bryne seg på de store gutta.

Tredje finalist er Oliver Løset Frey (17),
fra Kristiansund. I likhet med Ibrahim
går han 2. klasse på Transport- og logistikkfag. På fredager har han praksis hos
transportselskapet Nordvest Transport.
Også han har familie som kjører lastebil,
og han har fått sitte på så lenge han kan
huske.

PUBLIKUMSFEST: Mange dukket opp for å få med seg
finalen.

him et overtak. Plutselig er han ferdig og
klar for finale. Sigurd og Oliver kjemper
videre, og etter en god stund er det sistnevnte som klarer å feste «bjørnelåsen».
Det betyr at Sigurd er slått ut, men
tredjeplass i NM er slett ikke verst.
Noen minutter senere er det klart for
finale. Ibrahim opparbeider seg raskt et
overtak, og det hele ser avgjort ut. Men
så kommer han litt ut av rytmen, og Oliver tar innpå. Begge to mangler bare å
feste den siste kloa, og til slutt er det Oliver fra Kristiansund som trekker det
lengste strået.

sme
er en person som
trives med praktiske oppgaver, og
går første året på
teknologi- og industrifag på Ringsaker
videregående skole. Han
ser for seg videreutdanning på landsbruksmekanikk
etter hvert.
– Jeg har lagt en del kjetting på traktor før, men lastebil var nytt for meg, fortalte Sigurd som har mange lastebilsjåfører i familien.
Ibrahim Ali (18), fra Sandefjord. Han
går 2. klasse på transport- og logostikkfag på Thor Heyerdahl videregående skole, og er fast bestemt på å bli lastebilsjåfør.
– Jeg har alltid likt lastebiler, sier Ibrahim som røper at han er litt nervøs før
finalen

Premieutdeling
– Njaaa, er
svaret hans når vi lurer
på om han er nervøs.
Finalen var to-delt. I første runde starter alle tre på likt, og den som blir sist
ferdig er ute av konkurransen. Det har
samlet seg en god del tilskuere, og rockemusikken tyter ut av høyttalerne for å
skape den rette stemningen.
I begynnelsen er det veldig jevnt, men
etter en stund får Sandefjordgutten Ibra-

Etter noen minutter er det klart for premieutdeling. NLFs markedsdirektør Kjell
Olafsrud står for utdeling av premiene til
stor applaus fra publikum.
– Og når det gjelder Oliver, så er han
herved invitert til den skikkelige NM-finalen på Scania Winter i Trysil i 2022,
avslørte Olafsrud.
Det skal bli spennende å se om 17-åringen har noe å stille opp med mot garvede
lastebilsjåfører, seieren i dag har utvilsomt
vært med på å øke selvtilliten!
NLF-MAGASINET 2021 • NR 7
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En lastebilsjåfør bli

Det er mange veier til en karriere bak rattet i en tungbil,
men skal man lykkes og trives må motivasjon og interesse
være på plass. I dag skal medieutdannede Mike Peters kjøre
opp på tungbil. Sjåførlæreren hans, Marianne Merli, er
opprinnelig utdannet lærer.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Marianne Merli gikk i første klasse på
lærerskolen på Notodden. Der hun satt på
vindusrekka så hun trailer etter trailer

16
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rulle forbi skolen. Og fasinasjonen for
disse store bilene økte for hver dag som
gikk uten hun kan forklare hvorfor.

– Jeg hadde aldri satt mine bein i en
lastebil, men jeg bestemte meg for at det
der skal jeg gjøre!
Det første hun gjorde var å gå på biblioteket og låne lærebøker om lastebiler.
Sommeren etter tok hun tungbillappen.
Men fordi hun var usikker på hva hun
skulle gjøre fullførte Marianne lærerutdannelsen også.
Hun tok seg jobb som lærer, men hang
seg samtidig på morens tremenning som
kjørte lastebil. Det ble starten på en ti-års
periode med turer til Italia, Hellas og
Tyskland. Permisjonene fra lærerjobben

REKRUTTERING

r født

innertier, hun savnet venninner og det å
være sosial. Det ene dilemmaet verre enn
det andre.
– Skal jeg kjøre lastebil, eller skal jeg
jobbe som lærer? Kanskje jeg rett og slett
skal bli sjåførlærer, var spørsmålet hun til
slutt stilte seg.
Ønsket om å lære bort var fortsatt veldig sterkt, og i 2002 satt Marianne seg
igjen på skolebenken. Denne gangen tok
hun trafikklærerskolen. Lærerutdanningen, spesielt den pedagogiske biten, mener hun er en stor fordel når hun nå utøver
et yrke hun elsker.
– Jeg kommer til å bli en sånn hvithåret
70-åring som sitter oppe i den lastebilen
og lærer bort, sier hun og ler.
I dag skal en av Mariannes elever, Mike
Peters, kjøre opp på tungbil. 20-åringen
har studiekompetanse i medier og kommunikasjon, og det var i grunnen det som
førte han dit han er i dag. Vi tar en prat
utenfor lastebilen mens vi venter på at
sensor skal dukke opp.
– Jeg tenkte mye på å bli lastebilsjåfør
da jeg gikk på ungdomsskolen. Men det
var en annen forventning i miljøet rundt
meg, så det ble generell studiekompetanse på meg også, sier han da vi møtes på
Lillestrøm trafikkstasjon ti minutter før
han skal kjøre opp.
Han var rimelig skolelei etter medieutdannelsen, og lette etter en mer praktisk
vei ut i arbeidslivet. På TikTok så han at
Opplysningskontoret for service og samferdsel (OSS) var ute etter lærlinger.
Han tok kontakt, og sikret seg på
den måten lærlingeplass.

– Jeg tror dette kommer til å gå bra.
Han må bare gjøre jobben sin, sier Marianne når Mike og sensoren forsvinner ut
av syne i den røde lastebilen.
Marianne er inne i sitt 15. år som sjåførlærer på lastebil. Hun tenker ikke så
mye på hvor lenge hun skal holde på, men
sier at hun har verdens beste jobb. Hun
vet ikke hvor mange tungbilelever hun
har lært opp, men det må være mange.
– Jeg har bare hatt en elev som hoppet
av – etter en time. Han hadde ikke den
rette motivasjonen, det er viktig, understreker hun.

Elsker lærlingeordningen

Den erfarne kjørelæreren sier at det er
mange som har lyst til å ta lappen på
tungbil, men at det krever mye. Noen er
i jobb og synes det er vanskelig å kombinere, andre har rett og slett ikke råd. Så
hva synes hun så om utdanningsløpet
med lærlingeordning?
– Det er en så flott løsning, jeg elsker å
jobbe med lærlingene, sier hun. Det henger nok sammen med at jeg selv er lærerutdannet og trives i klasserommet.
Hun synes det er en forskjell på de som
kommer inn som lærlinger og andre.
Lærlingene virke ekstra klare for dette,
som om de har forberedt seg til dette i
flere år. Enda de fortsett er tenåringer.

Kjempenervøs
GODE HJELPERE: Mike Peters like før oppkjøring
omkranset av Øivind Aksberg, opplæringskonsulent i
OSS, og kjørelærer Marianne Merli fra Hønsen.
Alle foto: André Kjernsli

for å få tid til disse turene ble mange, det
holdt ikke med feriene.

Vanskelig å velge

– Etter fire år som lærer ble det lastebil på
heltid, sier hun.
Som utpreget B-menneske passet det
dårlig å kjøre på dagtid, så hun begynte å
kjøre natta. Men det var heller ikke

Mike har ikke lastebil i blodet, så hvordan var det å sette seg bak rattet første gang?
– Jeg husker at jeg var
kjempenervøs, nesten så jeg
skalv, minnes Mike. Men
Marianne var veldig god på
å roe meg ned. I løpet av kjøretimene har hun forklart på
en enkel og forståelig måte som
har fungert bra for meg, skryter
han.
Så dukker plutselig sensor opp, og vi
rekker å smette inn et kjapt «lykke til».
Om en drøy time vet vi om den unge
mannen har blitt lastebilsjåfør.

KJØRELÆREREN: -Det morsomste med denne jobben er
når det går opp lys for elevene, når det tas steg, sier
Marianne Merli.
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Marianne forteller at hun treffer så
mange fine folk i jobben sin. Hun er opptatt av å finne tonen med elevene, og
skryter av dem så fort hun har muligheten. Og de skryter tilbake av henne, innrømmer hun.
– Disse elevene har virkelig lyst til å
gjøre dette, da tror jeg vi får de beste sjåførene. Å kjøre lastebil skal ikke være en
nødløsning når man velger jobb, understreker hun.

Mestringsfølelse

Man skulle tro at høydepunktet er når
elevene kjører opp og får lappen, men det
er ikke hennes erfaring. Marianne mener
det er når det går opp noen lys i løpet av
opplæringen, når de får til nye ting. Rygging for eksempel. Og når de ser hele BESTÅTT!: Lærer og elev gratulerer hverandre og takker for innsatsen. Lastebilnæringen har fått en ny sjåfør.
trafikkbildet.
– Vi må få flere kryssløp i fagutdannin– Du skal se de smilene de har i fjeset
gen
også, skyter Øivind Aksberg inn.
da, sier hun.
Han
er opplæringskonsulent i OSS, og
Mike, som nå er ute på oppkjøring,
har
fulgt
Mike fra dag en. På den måten
hadde ifølge Marianne ikke et lastebilhotror
jeg
det
er mulig å fange opp flere jende da han begynte. Han kom ikke fra
ter.
en lastebilfamilie, og hadde
Både Marianne og Øivind
egentlig valgt en annen
er tydelige på at jenter
retning. Men han hadde
kan påta seg alle typer
interessen for å lære,
lastebilkjøring. I åredet mener Marianne
nes løp har de møtt
er nøkkelen.
– Jeg har bare hatt en elev
mange lastebileiere
– Mike har sugd
som
hoppet
av
–
han
hadde
som er skeptiske til å
til seg lærdom som
ikke
den
rette
motivasjonen.
ansette jenter, men
en svamp, og har
skepsisen
har blitt
hatt en flott progreSjåførlærer Marianne Merli
borte
etter
hvert.
sjon, sier hun.
Dessuten er de opptatt
Vi kommer ikke
av
at
alle som brenner for å
utenom jentene når vi
rekruttere
unge mennesker til
snakker med en kvinnelig kjøyrket
må
møte
neste
generasjon laste- OPPLÆRINGSKONSULENTEN: -Vi må møte neste
relærer. Det er få jenter i bransjen, uten
generasjon lastebilsjåfører på deres arenaer, sier Øivind
bilsjåfører
på
de
arenaene
de er.
at det egentlig er noen god grunn til det.
Aksberg, opplæringskonsulent i OSS.
I
det
vi
går
ut
døra
på
Lillestrøm
TraMarianne mener at jentene kan ta på seg
all slags kjøring, at det ikke finnes noen fikkstasjon ruller det som kanskje er Norbegrensninger. Men er det noen forskjell ges ferskeste lastebilsjåfør inn på parke- sitive tilbakemelding på akkurat de tinringsplassen. Vi holder oss på god avstand gene du hadde terpet på, sier han til
på gutter og jenter i elevperioden?
– Mange av jentene er mer forsiktige og når Mike og sensoren tar et par runder Marianne.
Etter noen minutter forteller den ferske
noen har dårligere selvtillit når de begyn- rundt lastebilen. En del av oppkjøringen
lastebilsjåføren
at han allerede har lagt
er
å
svare
på
noen
tekniske
spørsmål.
Etner, forteller den erfarne kjørelæreren.
planer
for
den
videre
karrieren. Han har
ter
noen
minutter
forsvinner
sensoren.
Men de har ofte en sterkere motivasjon
lyst
til
å
bli
i
selskapet
han er i en stund
enn guttene.
til, men på sikt er det to typer kjøring som
Sto med glans
Det første vi ser når vi går mot Mike er frister. Enten bergingsbil eller spesialJentene kan kjøre alt
Hun forteller at jentene blir veldig flinke et stort, hvitt glis. Vi behøver egentlig transport. Det kommer han sikkert til å
sjåfører, og at de ofte klarer seg veldig bra ikke å spørre hvordan det gikk, men gjør få til.
når de begynner å jobbe. Dessuten kjører det allikevel.
– Det gikk helt strålende, sier en for- PS: Dagen etter oppkjøringen tok Mike
de penere, noe som både sparer utstyret
bausende
rolig Mike Peters. Jeg fikk po- teoriprøven på CE – og bestod med glans!
og minsker sjansene for trafikkuhell.
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NYE

OPEL
VIVARO-
FREMTIDENS EL-VERKTØY ER EN VINNER

ÅRETS VAREBIL 2021

OPPTIL 330 KM REKKEVIDDE
100 kW HURTIGLADING
1000 KG HENGERVEKT

*Pris er inkl. frakt og lev.om.kost levert Lørenskog. Frakt- og leveringsomkostninger forhandler tilkommer. Rekkevidde opptil 330 km. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold,
utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Bilder er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen.
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Brenner for
lærlingene
– Den første lærlingen vi
hadde vraket to biler det
første året. Men det var ikke
bare hans skyld, vi visste
ikke hva det ville si å ta
inn en lærling, sier daglig
leder Vidar Sand i C. P.
Sand AS
0
20
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Tallenes tale er klare. Sjåførmangelen i
både Norge og resten av Europa øker. Her
til lands vil vi anslagsvis trenge 2500 nye
sjåfører hvert år fremover. Hvordan skal
denne utfordringen løses? Øket satsing på
lærlinger til transportfaget er en av flere
åpenbare tiltak som må prioriteres.
Lærlingeordninger til transportfaget
kom i gang i 1994, og de første som tok
denne rekrutteringsmuligheten i bruk var
Tollpost-Globe og nettopp C. P. Sand
AS. Vidar Sand minnes den første tiden
en prøve- og feile-periode.
– Vi lærte utrolig mye den første tiden,

sier han. Vi visste egentlig ingenting om
hva det ville si å ta inn en lærling, og det
var heller ikke mye informasjon å få.

Hatt over 50 lærlinger

Etter det første forsøket tok det et par år
før de forsøkte igjen. De ble litt skremt,
men ville ikke gi opp så lett. Nå skriver vi
snart 2022, og C. P. Sand AS har for
lengst passert 50 lærlinger. Foretaket har
27 lastebiler, og har alltid lærlinger i
systemet.
– Akkurat nå har vi syv lærlinger hos
oss, som er på ulike stadier i utdannings-
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HER ER LAGET: F.v. Vidar Sand (dgl.
leder), Marianne Gjerdrum (øko.sjef),
Unni Hansen (kontormedarbeider) og
Nathaniel Scarborough (lærling). Foto:
André Kjernsli

LÆRLINGEN BAK RATTET: Nathaniel Scarborough (19) stortrives som lærling hos C. P. Sand AS. Foto: André Kjernsli

te var veien jeg skulle gå, sier han.
På grunn av et lite utbygd utdanningstilbud har han vært nødt til å flytte på seg
flere ganger. Rud, Vestby og Notodden
har alle hatt besøk av han i perioder, og
det har blitt mye pendling.
– Men da jeg gikk på Notodden bodde
jeg hos bestemor på Kongsberg, sier Nathaniel fornøyd.
C. P. Sand AS har mye forskjellig kjøring, noe både sjefen og lærlingen mener
er en stor fordel.

Diplomatsønnen som ble
lastebilsjåfør

løpet, sier den daglige lederen som opprinnelig er utdannet kokk.
Sand forteller at opplæringskontoret
også har vokst med oppgaven, og at de
stort sett er veldig godt fornøyd med den
dialogen de har. Han mener de spiller en
viktig rolle.
En av lærlingene som nå er hos C. P.
Sand AS er nittenåringen Nathaniel
Scarborough. Som diplomatsønn oppvokst i Bærum lå det ikke i kortene at han
skulle velge dette yrket.
– Jeg har egentlig alltid likt lastebiler,
og etter hvert ble det klart for meg at det-

– Her får jeg testet ut litt av hvert før jeg
eventuelt bestemmer meg for hva slags
kjøring jeg helst vi ha, sier lærlingen. Sjefen nikker.
Vidar Sand forteller at han er veldig
godt fornøyd med Nathaniel, og 19-åringen skryter tilbake. Betyr det at han kommer til å fortsette i selskapet etter endt
læretid?
– Jeg vil gjerne ha han med videre, men
det er jo Nathaniel som bestemmer, sier
sjefen.
Den unge lærlingen kvitterer med å si
at han stortrives og gjerne blir med videre. Samtidig røper han at han en gang i
fremtiden har en drøm om å bli sjåførlærer på tung bil.
– Jeg blir glad når jeg hører at han har
satt seg konkrete mål og planer, sier Vidar
Sand.

Den daglige lederen i selskapet som i
sin tid ble startet hans far Carl-Petter
Sand i 1966 har inntrykk av at bransjen
stort sett har gode holdninger til lærlingeordningen. Utplasseringsløsningen er
en god mulighet til å se hvem som er
motivert for å jobbe som lastebilsjåfør.
Men det er en ting han ikke liker:
– Jeg blir forbanna når jeg en gang
iblant hører om firmaer som misbruker
ordningen, og utnytter lærlingene. En
lærling er en investering og det skal man
ta på største alvor, understreker han.
Sand har også hentet lærlinger som i
overført betydning har vært på vei ut i
grøfta. Det kan være mennesker som har
hatt en tøff start på livet, oppløste familier, eller at det har gått galt senere i livet.

Redder kanskje liv

– Jeg lever og ånder for lærlingeordninger, og det er ekstra godt å hjelpe folk
med å få livet sitt på rett kjøl igjen. Jeg
blir blank i øynene bare av å snakke om
det, sier han.
Han forteller at det har vært noen diskusjoner på kontoret om akkurat dette,
og det både setter han pris på og forstår.
Og det har ikke alltid gått bra, noen av
de han har tatt inn har ikke klart å fullføre.
– Men det er flere som har klart seg
veldig bra, og noen er fortsatt hos oss.
Det er utrolig godt å se, smiler han.
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ANNONSØRINNHOLD FRA TRANSPORTKOMPETANSE HAUGESUND AS

Transportkjøpers ansvar
- slik håndterer du dette på en effektiv måte!
Daglig ruller det store trailere lastet med fisk fra Båtsfjordbruket AS i Båtsfjord.
Fisken skal til Europa. Som kjøper av transporttjenester er det viktig at transporten
skjer på en trygg og miljøvennlig måte, i tråd med norsk regelverk.
PRODUSERT AV INTRAFISH / NHST GLOBAL PUBLICATIONS AS

Trailertrafikk hver dag, hele året: Fra Båtsfjordbrukets fiskemottak og filetfabrikk i Båtsfjord går det hver dag fra en til syv
trailere fullastet med fisk. FOTO: TRANSPORTKOMPTANSE HAUGESUND AS

– Etter et varsel fra Arbeidstilsynet
tok vi kontakt med Transportkompetanse Haugesund AS. De ordnet opp
i alt for oss. Tilsynet gikk veldig bra!,
noe som selvsagt er viktig for oss,
sier Unn Berit Digernes.
Den samme erfaringen har logistikkansvarlig i Nordic Group, Erling
J. Strøm. Nordic Group kjøper transporttjenester for nær 80 millioner
kroner årlig. Da er det viktig å være
sikker på at alt skjer på rett måte, i
henhold til lover og regler.
Transportkjøpers ansvar
– Og så vi fikk melding om tilsyn
fra Arbeidstilsynet. Vi fikk hjelp av
Transportkompetanse Haugesund
AS. De hjalp oss med rapporten
og de bistod oss med å lage egne
rutiner for påseplikt, transportkjøpers ansvar, og andre forhold
som at sjåførene minst skal ha de
lønns-og arbeidsvilkår som følger

av allmenngjøringsforskriften for
godstransport på veg, sier Erling J.
Strøm.
Han legger til at det har vært en
del uheldige hendelser innen transportbransjen, med tilnærmet mafiaog cowboytilstander.

daglig leder Yngve Furseth i Transportkompetanse Haugesund AS.
Med hovedkontor i Haugesund har
Transportkompetanse Haugesund
AS de siste årene satset på å bli
en foretrukket leverandør inn mot
fiskeri- og oppdrettsbransjen.

Kundene opptatt av klima og miljø
– Noe slik må vi for all del unngå.
Derfor er det viktig å hele tiden ligge
i forkant. Vi merker også at våre
kunder som vi frakter fisken til, er
stadig mer opptatt av klima- og miljøspørsmål. Dette ser vi spesielt i
Tyskland og Sverige. Da er det godt
å vite at transporten skjer mest
mulig miljøvennlig, i gode biler der
sjåførene har de betingelsene de
har rett på, sier Erling J. Strøm.
– Vi er en nasjonal kompetanseleverandør av transportrelaterte
tjenester, gjennom et landsdekkende nettverk av konsulenter, sier

Transportkompetanse
– Vår erfaring er at transportkjøper
ikke alltid kjenner godt nok til
gjeldende regelverk. De ønsker å
være innenfor kravene, men det er
ofte tungvint å lage egne rutiner for
dette, sier daglig leder for Transportkompetanse, Yngve Furseth
Han legger til at deres overordnede
mål er å aktivt bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker drift for deres
kunder, gjennom kvalitetssikrede
tjenester.
Transportkompetanse har i dag
avtaler med 500 bedrifter, der
de blant annet bistår med intern-

ANNONSØRINNHOLD FRA TRANSPORTKOMPETANSE HAUGESUND AS

Daglig leder Yngve Furseth
er stolt over TIMP.

Vakre Båtsfjord: – Båtsfjord er selve fiskerihovedstaden i Norge!,
sier en engasjert Unn Berit Digernes. FOTO: FG

kontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører og skadeforebyggende
arbeid i samarbeid med If forsikring.
Har lansert TIMP
Yngve Furseth er stolt over deres
nye produkt TIMP, som er bygget
rundt de fire ordene; Transportkjøper, Informasjonsplikt, Medvirkeransvar og Påseplikt.
– TIMP er vår nye digitale løsning
for Transportkjøpers ansvar. Vi har
hjulpet flere kunder, som Båtsfjordbruket og Nordic Group manuelt
med å få dette på stell, men vi har
nå utviklet et effektivt digitalt verktøy som skal gjøre jobben med å
etterleve forventningene rundt transportkjøpers ansvar overkommelig
for enhver transportkjøper, sier
Yngve Furseth.
Lange og stolte tradisjoner
– Båtsfjordbruket har lange og
stolte tradisjoner for fersk fisk og
sjømat. Helt siden 1891 har det blitt
kjøpt fisk på denne eiendommen,
jeg mener at vi i Båtsfjord er selve
fiskerihovedstaden i Norge!, sier en

engasjert Unn Berit Digernes. Hun
er økonomi- og regnskapsmedarbeider i Båtsfjordbruket AS.
– Vi har et konvensjonelt fiskemottak og filetfabrikk i Båtsfjord,
og fiskemottak i Vadsø. Vi kan i tillegg med stolthet si at vi er blant
landets fremste på levendelagring
av torsk. Vi ønsker selvsagt å holde
på det gode omdømmet og da er
det viktig at alt er på stell i forhold
til vårt ansvar som transportkjøper.
Der har samarbeidet med Transportkompetanse vært veldig bra,
sier Unn Berit Digernes.
Båtsfjordbruket ble en del av
Insula-konsernet i november 2017.
Ledende hvitfiskaktør
Nordic Group AS er en av de virkelig store transportkjøperne innen
fiskeri- og oppdrettsnæringen.
Logistikkansvarlig Erling J. Strøm
sier at de er levende sjømatselskap
med lange tradisjoner i å betjene
produsentene langs Norges kyst.
– Vi har et omfattende nettverk av
fornøyde kunder over hele verden. I
hovedsak benytter vi oss av transportselskapene Schenker og Termo-

transit. Etter at vi kom i kontakt med
Transportkompetanse i fjor, har de
virkelig fått orden i alle våre rutiner.
Vår erfaring med Transportkompetanse er veldig god, sier Strøm.
Nordic Group AS trader sjømat til
eksportmarkedet, og har opparbeidet
seg et solid nettverk av leverandører
av sjømat langs hele kysten av
Norge der hovedtyngden ligger i
Nord-Norge.
Nordisk sjømatkonsern
Også Nordic Group ble en del av
Insula-konsernet i august 2017.
Insula er et nordisk sjømatkonsern
med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter.
Fra hovedkontoret på Leknes i
Lofoten, Norge, ledes en rekke sterke
og tradisjonsrike sjømatbedrifter
som alle har som mål å produsere
og levere den beste sjømaten til
kvalitetsbevisste forbrukere verden
over. Da er det også svært viktig
at transporten skjer på best mulig
måte og selvsagt godt innenfor de
lover og regler som gjelder.

Vil du vite mer? Send oss en e-post på post@timp.no eller ring oss på tlf: 907 99 300
Transportkompetanse Haugesund AS ble etablert i 2007 og er en ledende
kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transport-, logistikk- og
entreprenørbransjen i Norge.
Vårt overordnede mål er å aktivt bidra til effektiv, miløvennlig og sikker drift
for våre kunder, gjennom å bidra med kvalitetssikrede tjenester. Våre ansatte
må hvert år gjennomgå intern kompetanseheving og kunnskapsdeling for
å kunne bistå våre kunder på en god måte.

Les mer:

NLFs kjettingdag 2021:

Samferdselsministere
– Jeg er glad for at NLF
har tatt initiativet til å
etablere 1. november som
den årlige kjettingdagen, sa
samferdselsminister Jon-Ivar
Nygård da han i morges var
med på kjettingkontroll på
Taraldrud kontrollstasjon
syd for Oslo.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Valget av dato for kjettingdagen, som er
en NLF-kampanje som er ny av året, er
ikke tilfeldig. 1. november er det krav
om 5 mm mønsterdybde, piggdekk er
tillatt, og lastebilene skal være utstyrt
med hjulkjetting i tilfelle sterkt snøfall.

Kontrollstasjon

På Taraldrud kontrollstasjon møttes
blant annet samferdselsminister Jon-Ivar
Nygård (AP), Ingrid Dahl Hovland som
er vegdirektør i Statens vegvesen, og
Geir A. Mo, administrerende direktør
i NLF. Målet var å skape en felles forståelse for hvorfor NLF ønsker å sette
søkelyset på nettopp dette.
– Jeg setter pris på at vi har fått til dette møtet, og jeg er spesielt glad for at
statsråden tok seg tid til å treffe oss, sa
Geir A. Mo. Og jeg er fornøyd med at
Statens vegvesen er med og setter sitt
stempel på denne kampanjen NLF nå
gjennomfører.

Informasjon

I dag er NLF ute på mange kontrollstasjoner for å informere lastebilsjåfører
om bruken av kjetting. Noen steder i
landet er vinteren allerede godt i gang,
men andre steder lar den vente på seg.
– Nå som vintersesongen står for døra
er det viktig å gjennomføre kontroller
som dette, sa samferdselsminister JonIvar Nygård. Trafikksikkerhet er noe vi
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DELER UT INFO: På
kjettingdagen deler NLF ut
informasjon på både
norsk og engelsk om
vinterkjøring og
kjettingbruk.

n på NLFs kjettingdag

MANGE TUNGBILER: Omtrent 6500 tungbiler passerer Taraldrud kontrollstasjon hver dag.

TOPPET LAG: F.v. NLFs administrerende direktør
Geir A. Mo, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og
samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) deltok i
dag på kjettingkontroll. Alle foto: André Kjernsli

er gode på i Norge, men vi kan bli enda
bedre. Dette er en bransje som er noe
utsatt på dette området, og den nye
regjeringen ønsker å bidra på alle måter
til dette.
NLF benytter anledningen til å dele
ut informasjonsmateriell på norsk og engelsk om hvordan man bruker hjulkjetting. I tillegg deles det også ut «lastebilens vintervettregler» på samme språk.

6500 tungbiler hvert døgn

– Jeg skulle ønske det snødde her i dag,
sa leder av utekontroll sør i Statens veg-

STIKKPRØVEKONTROLL: Sjåfører i denne bilen viser frem kjettingen. Her var alt ok, og han kunne kjøre videre få minutter
etterpå.

vesen, Erik Wolff, da han presenterte
Statens vegvesens kontrollarbeid.
Etterpå bar det ut slik at alle kunne få se
hvordan kontrollarbeidet blir gjennomført.
Wolff kunne fortelle at det ved Taraldrud
kontrollstasjon passerer 6500 tungbiler
hvert døgn.
– Vi driver stikkprøvekontroll, og ønsker
å være så målrettet som mulig, understreket han.
Ingrid Dahl Hovland snakket om utfordringene vi har med skiftende vær- og

føreforhold i mange deler av landet.
– Mange steder opplever sjåførene
væromslag og kraftig snøfall som i løpet av
noen minutter gjør det vanskelig å kjøre.
Da er det så viktig å ha både dekk og hjulkjettinger i orden, understreket hun.
Dersom noen av bilene som blir kontrollert har mangler, blir de stående på kontrollstasjonen til manglene er utbedret.
Avdekkes det graverende feil, kan reaksjonene fra myndighetene ende i politianmeldelser og eventuell straffeforfølgelse.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 7
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NLF Kollegahjelpen 25 år:

Telefonsamtalen
som endret alt
«En lastebilsjåfør har kjørt på og drept min mor. Jeg lurer
på om NLF kan hjelpe sjåføren, han har det så vondt nå».

NLF

+
415 44 400
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Dette spørsmålet fikk Gunnar Apeland,
som på det tidspunktet var informasjonsansvarlig i NLF, i en telefonsamtale i 1994.
– Det var utrolig sterkt å få denne telefonen, sier Gunnar Apeland. Også fra
en person som akkurat hadde mistet sin
mor så rått og brutalt. – Jeg måtte bare
si at vi ikke hadde et slikt tilbud.
Det første Apeland gjorde var å gå inn
til en NLF-kollega og dele det han nettopp hadde hørt. Samtidig sto det som

helt klart for han at foreningen hadde en
jobb å gjøre. De gikk i gang med å planlegge et tilbud, og allerede i 1995 var
NLF Kollegahjelpen et faktum.

En telefon startet alt

I 2020 hadde det vi nå kjenner som NLF
Kollegahjelpen eksistert i 25 år, og kollegahjelperne har i løpet av disse årene
rykket ut på hundrevis av oppdrag.
Koronapandemien sørget for at det i fjor
ikke ble noen markering av det tilbudet
svært mange holder som det viktigste
NLF tilbyr i dag.
Men i år var tiden inne for et jubi-

leumsarrangement. NLF inviterte sine
kollegahjelpere til et seminar 15.-16. oktober.
Den første delen ble arrangert på Ifs
sikkerhetssenter i Hobøl, der kursdeltagerne fikk en grundig innføring i hvordan man skal forholde seg til ulike
brannsituasjoner.
Først fikk kursdeltagerne en god teoretisk gjennomgang inne i kurslokalet.
Etter en kjapp lunsj bar det ut i felten der
deltagerne fikk prøve seg på slukking av
både container- og bilbrann. Deltagerne
fikk prøve seg både alene og i grupper,
med kyndig veiledning av Ifs branninstruktører.
– Uansett hvor mye dere ønsker å
slukke brannen og redde liv, er egen sikkerhet det aller viktigste, understreket
branninstruktør Simen Hafstad.

ENGLER I GRÅTT: 15-16 oktober var 38 Kollegahjelpere samlet på
Refsnes Gods for å markere at NLF Kollegahjelpen fylte 25 år. Her er
de fleste samlet i en kaffepause. Foto: André Kjernsli
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NLF Kollegahjelpen 25 år:

PÅ SKOLEBENKEN: De fremmøtte måtte en tur på skolebenken først. Foto: André Kjernsli

INN I TUNNELEN: NLFs kollegahjelpere på vei inn i den 100
meter lange tunnelen.

Bilbrann i tunnel

en samtalepartner for de som har vært inEtter å ha fått kjent på utfordringene og volvert i tøffe situasjoner.
den intense varmen, var det tid for å få
oppleve hvordan en bilbrann i tunnel arter Kollegahjelp er god førstehjelp
seg. Midt inne i den 100 meter lange tun- Fredag kveld ble det også invitert til en
nelen som If har døpt Prøverøret, ble en stilfull og verdig jubileumsmiddag. Etter
personbil satt i brann. Etter bare 2-3 mi- et musikalsk innslag samlet deltagerne
nutter brant det godt i interiør og seter, og seg rundt langbord med hvite duker. I
røykutviklingen var enorm. Det var bare tillegg til nydelig mat og drikke, ble det
å komme seg ut så fort som mulig.
gjort stas på flere av de som hadde møtte
– Husk at de aller
frem.
fleste som dør i slike
NLF Kollegahjelbranner sjelden har
pens far, Gunnar Apebrannskader, det er
land, var blant disse.
røyken som dreper,
Han tok deltagerne
understreket Hafstad.
med tilbake til den
Etter en lærerik dag
dagen han fikk telefohos If gikk ferden vinen som startet det
dere til vakre Refsnes
hele.
Gods på Jeløya utenfor
Mange av de som
Moss. Her hadde
blir kollegahjelpere blir
NLFs fagansvarlige for
i rollen i mange år. Tre
Kollegahjelpen, Gutav de som var til stede,
torm Tysnes, satt i
Odd Haakenstad, TorFAGANSVARLIG NLF KOLLEGAHJELPEN: Guttorm
stand et innholdsrikt Tysnes har hatt ansvaret for NLF Kollegahjelpen
bjørn Mikalsen og
seminar for gamle og siden 2011. Foto: André Kjernsli
Steinar Enderød har
nye kollegahjelpere.
faktisk vært med siden
Deltagerne fikk høre
oppstarten i 1995.
sterke historier fra andre kollegahjelpere
De fikk blomster og en velfortjent, ståsom hadde vært innblandet i ulykker – på ende applaus.
den ene eller andre måten. Etter at
– Jeg synes seminaret ble veldig fint,
NLF-advokatene hadde informert om hva både faglig og sosialt, sier fagansvarlig for
de kunne hjelpe til med og hvilke rettighe- NLF Kollegahjelpen siden 2011, Gutter man har, var det tid for gode innlegg fra torm Tysnes. – Men jeg må legge til at jeg
både Sjømannskirken, representert ved er fryktelig inhabil, ler han.
Helen Steen og tidligere generalsekretær i
På seminaret deltok 38 av totalt 60 kollegeforeningen, Geir Riise. Begge snakket legahjelpere. Av disse var hele 8 helt nye,
varmt om hvor viktig jobb kollegahjelperne og Tysnes understreker viktighegjør og betydningen av å være til stede som ten av å rekruttere nye hjelpere.
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LÆREMESTER: Ifs branninstruktør Simen Hafstad
engasjerte NLFs Kollegahjelpere på brannfeltet.

SIKTE GODT: En kollegahjelper får beskjed om å sikte på
sentrum av brannen.

KOM DERE UT: Etter kom noen få minutter var røyken
såpass tjukk av deltagerne ble sendt ut av tunnelen.
Alle foto: André Kjernsli
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NLF Kollegahjelpen 25 år:
– Ideelt sett burde vi ha vært fem eller
ti flere på landsbasis. Så dersom noen
som leser dette har lyst til å vite mer om
hva det vil si å være del av et av NLFs
mest populære tilbud, ta kontakt, sier
Tysnes.

Skjev fordeling

Vi vet mye om hva som skjer under og
etter en ulykke der en lastebil er involvert, særlig i møte med personbil, motorsykkel etter en fotgjenger. Lastebilsjåføren kommer ofte unna uten fysiske
skader, mens motparten ofte blir hardt
skadd og i verste fall omkommer.
I de dødsulykkene der møtende kjøretøy er involvert viser det seg at kun hver
fjerde dødsulykke var utløst av lastebilen.
Tre av fire ble utløst av det møtende kjøretøyet.

KOLLEGAHJELPENS FAR: Gunnar Apeland mottar blomster fra NLFs forbundsleder Tore Velten under jubileumsmiddagen.
Foto: André Kjernsli

Mørketall

Samtidig forteller ikke disse tallene hele
sannheten. Mange dødsfall som inntreffer på norske veger hvert år tas nemlig ut
av de offisielle statistikkene for trafikkdrepte.
– For yrkessjåførene spiller det liten
rolle hvorvidt den møtende parten selv
velger å utløse sammenstøtet eller ikke.
Det oppleves fortsatt som en ulykke.
Derfor er det viktig å også ha med disse
i beregningene, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, som også
deltok på seminaret.

FORTSATT AKTIVE: F.v. Odd Haakenstad, (Tore Velten), Torbjørn Mikalsen og Steinar Enderød. Disse tre har vært med som
kollegahjelpere siden starten i 1995. Foto: André Kjernsli

Ulike reaksjoner

Det er ikke slik at lastebilsjåførene som
er involvert i alvorlige hendelser i trafikken reagerer likt. Reaksjonsmønsteret
har alle fasetter, fra ingen reaksjon til at
folk i verste fall blir alvorlig syke og aldri
setter seg bak rattet i en lastebil igjen.
Typiske reaksjoner etter slike hendelser kan være, søvnproblemer, depresjon,
humørsvingninger,
konsentrasjonsvansker og skyldfølelse. En undersøkelse
gjennomført av psykiater Hans Olav
Tungesvik viste at 1/3 av sjåførene har
kjent på en eller flere av disse symptomene etter møteulykker

Hva er NLF Kollegahjelpen?

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
drifter Kollegahjelpen, som er en landsdekkende støtteordning for lastebileiere
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Høsten 2021 består NLF Kollegahjelpen av omtrent 60 personer spredt over
hele landet som står klare til å bistå sjåførene dersom uhellet er ute.

Lyst til å bidra

LANGT SAMARBEID: Sjømannskirken, representert ved
Helen Steen, har hatt et langt samarbeiden med NLF
Kollegahjelpen. Foto: André Kjernsli

og -sjåfører, som har opplevd ulykker,
nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben.

Den typiske kollegahjelperen har erfaring
fra lastebilyrket og transportbransjen.
Hen er en god lytter, og har lyst til å bidra. Å være kollegahjelper er en hjertesak.
Personen innehar sosiale ferdigheter, er
bevisst sin oppgave, og legger ikke personlig prestisje i rollen.
Målet med NLF Kollegahjelpen er at
de som erfarer tøffe hendelser i trafikken
skal få tilbake et like godt liv som før. De
skal sove godt og ha det bra, og aller
helst fortsette å kjøre lastebil – verdens
beste yrke!

Vi har utvidet bemanningen!
1. oktober 2020 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

Kari Fritzvold Malones
Helge Halbakken

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

916 31 095
995 47 759

Region 3
Hanne Johansen

hanne.johansen@nordea.com

916 19 569
990 90 200
932 89 932
416 57 342

Region 2

Stian Bye Kittilsen
Alexander Gramm
Daniel Orseth

stian.bye.kittilsen@nordea.com
alexander.gramm@nordea.com
daniel.orseth@nordea.com

Region 4
Jan Erik Sliper
Marie Wæhler
Elisabeth Mykjåland
Magnus Skaar

jan.erik.sliper@nordea.no
marie.wahler@nordeafinance.com
elisabeth.mykjaland@nordea.com
magnus.skaar@nordea.com

902 55 899
416 19 043
959 27 446
907 57 230

Region 5
Per Ove Larsen
Svein Helge Rafteseth
Andrea Ullebø
Ørjan Danielsen

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

Region 6
Knut Byrkjeland
Elin Volden

knut.byrkjeland@nordea.com
elin.volden@nordea.com

970 66 997

Region 7
Hilde Varem
Frode Bjørkestøl
Per Gunnar Hansen
Elise Kulseng

hilde.varem@nordea.com
frode.bjorkestol@nordea.com
per.gunnar.hansen@nordea.com
elise.kulseng@nordea.com

900 69 973
992 04 934
907 33 212

917 56 915
416 75 052
974 62 225
916 65 002

932 44 447

996 20 150

Webinar:

Vær oppmerksom
på endringene på
skattemeldingen

Skatteetaten forenkler
skattemeldingen for
næringsdrivende.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Dette gjøres for at det skal bli enklere og
mer effektivt for deg som næringsdrivende å levere riktige opplysninger. Kort for-
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talt erstattes alle næringsoppgaver og
vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon, som er en del av den nye skattemeldingen. Du kan enten sende den inn
via et økonomi- eller årsoppgjørssystem,
eller på skatteetaten.no.

Hva blir endret?

Fra neste år av kan du ikke lenger bruke
Næringsrapport skatt for innlevering av

skattemeldingen, og skjemaene i Altinn
fases ut. I 2022, for inntektsåret 2021, vil
de fleste enkeltpersonforetak (ENK) levere skattemeldingen gjennom et årsoppgjørs- eller økonomisystem.
Aksjeselskap med små forhold, og som
leverer gjennom system, skal gjennom en
pilot teste ut den nye skattemeldingen.
Fra inntektsåret 2022 vil også skatteskjemaene for aksjeselskap fases ut.

temelding digitalt, gjennom et økonomisystem. Dette gjelder for regnskapsåret 2021. Dersom bedriften allerede gjør dette, vil dere ikke måtte foreta
dere noen endringer; økonomisystemet
du bruker vil ha støtte for den nye måten
å sende inn skatteskjemaer på.
Men, for de rundt 130 000 ENK-ene
som fremdeles innrapporterer manuelt via
skatteskjemaene i Altinn, er det
viktig å være oppmerksom
på dette tidlig. Skjemautfyllingen direkte
i Altinn vil forsvinne og det er dermed viktig å ta
stilling til dette.
For bedrifter
med svært enkle
forhold, vil det
fremdeles være mulig å sende dette
utenom et økonomisystem. Skatteetaten
anbefaler allikevel å bruke et
regnskapsprogram for å sikre at du
rapporterer riktige tall.

Skjemautfyllingen
direkte i Altinn vil
forsvinne.

Hva må du gjøre?

Hvorfor endres dette?

• I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer.
• Ved innsending av skattemeldingen må
næringsdrivende forholde seg til opp
mot 60 skjemaer med til sammen 6500
felt. De må selv vite hva som gjelder for
dem.

• Mange opplever dette som komplisert
og tidkrevende. Derfor lager Skatteetaten en ny løsning som skal redusere
tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Hvordan påvirker dette deg som
næringsdrivende?

Først og fremst vil de aller fleste enkeltpersonforetak måtte innrapportere skat-

Det er viktig å finne frem til en trygg leverandør som tilbyr økonomisystem med
støtte for innsending av digital årsrapport. NLF har i flere år hatt et godt samarbeid med Visma eAccounting, som
tilbyr gode priser til alle medlemmer.
Visma har også planlagt flere webinarer
med Skatteetaten utover høsten og vinteren. Her vil de gå nærmere inn i de ulike
endringene som vil komme.
Vi anbefaler alle å melde seg på webinar, for å se hvordan endringene påvirker
dere. Følg med på lastebil.no eller NLFs
Facebookside, der vil webinarene bli annonsert i god tid.
For spørsmål rundt dette eller
andre henvendelser, kan man gjerne
ta kontakt med Visma direkte på
Frederik.mohn@visma.com eller
ved å ringe 21 49 62 02.
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Ifs branninstruktør sørger
for at alle kommer seg ut
etter demonstrasjon av
bilbrann i testtunnel.
Foto: André Kjernsli
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Torgils Rogne – NLF Kollegahjelpen:

– Nå dør pappa
– I speilet så jeg at lasten var i ferd med å skli av hengeren.
Da bilen begynte å tippe over forsøkte jeg å komme meg ut
av hytta, men da smalt det.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Dette er historien om Torgils Rogne. Etter en alvorlig ulykke fikk han hjelp av
NLFs Kollegahjelp til å sortere tankene.
Nå ønsker han selv å hjelpe sine kollegaer
i bransjen
Torgils Rogne er fjerde generasjon i
selskapet Olav Rogne AS. Han trives i et
yrke som han setter høyt. Han har prøvd
seg litt på kontoret, men det treffer ham
ikke.
– Derfor har jeg hatt med meg mye
kontorarbeid i bilen, det er nok altfor
mange i bransjen som kjenner seg igjen
der, sier han.
Han har kjørt siden 1985. På den tiden
hadde de bare tre biler som ble kjørt av
faren, broren og Torgils. Men i 1988 døde
dessverre faren altfor tidlig, bare 61 år.
Torgils og broren måtte ta et valg, skulle
de fortsette slik de var, eller forsøkte å
ekspandere?
– Vi gikk for det siste og fikk etter hvert
med oss gode og stabile oppdragsgivere,
sier Torgils.
Selskapet har mye ulik kjøring, noe

som gir mange bein å stå på. Selv har han
stort sett kjørt betongelementer siden
1998, og det var på et slikt oppdrag ulykken skjedde.

Skjebnedagen

Ettermiddagen torsdag 4. januar 2018 var
dagen alt gikk galt. Daglig leder på
NOBI, som har vært en viktig kunde for
Olav Rogne AS i mange år, kom til Torgils og fortalte at de hadde kjøpt inn et
nytt lastesystem der man lagrer lange,
flate betongelementer på to bukker. På
grunn av lite lagringsplass skulle dette
lastes opp på traileren og kjøres til et eksternt lager.
– Med en gang jeg fikk dette presenterte
sa jeg at dette ikke var en god løsning.
Friksjonen var altfor dårlig, det var stål mot
stål. Jeg nektet rett og slett å laste dette.
Det ble iverksatt tiltak, og de avtalte å
teste dette med en av bilene samme ettermiddag. I utgangspunktet hadde Torgils
en lærling i tankene for jobben, men han
var forsinket på et annet oppdrag.

– Det er sånn som skjer i vintermånedene når alt går litt saktere, så jeg
bestemte meg for å ta oppdraget selv,
forteller 54-åringen.
Fire betongelement med en totalvekt
på drøyt 20 tonn kom på plass. De ble
lastet med traverskran, og traileren sto
parkert helt plant. Idet Torgils klatret
opp og kastet over kjettinger kom det en
hjullaster kjørende. Det var trangt på
stedet, og sjåføren i hjullasteren spurte
om Torgils kunne flytte bilen.

– Det gjorde jeg selvfølgelig.

Det som nå skjer er brent inn i minnet
til Torgils: Han kjører frem 10-15 meter,
til et sted hvor veien heller litt. Idet han
setter på håndbrekket kjenner han at bilen rører på seg. Han skrur av motoren,
og ser samtidig i speilet at hele lasten er
i ferd med å skli av bilen.
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lastesystemet. Det var ham Torgils
uttrykte sin skepsis til i forkant av denne
testen, og det var sønnen som tok
med seg dette videre til underleverandøren.
– Til all lykke ble dette skrevet ned i
en e-post av HMS-sjefen i NOBI, flere
timer før ulykken skjedde. Skepsisen
rundt friksjonen som både min sønn og
jeg hadde, dokumentasjonen på at vi
hadde satt i verk tiltak, alt sammen.
Dette var gull verdt da Arbeidstilsynet
kom inn i bildet.
Alle nødetatene kom til stedet i løpet
av kort tid. Det hastet med å få Torgils
til sykehuset i og med at skadeomfanget
var uklart. Brannvesenet skar opp hytta,
og den hardt skadde mannen skrek som
en stukken gris da de løftet han ut.
– Det var ikke så rart, jeg var faktisk
stukket, smiler Torgils

Legen sa at jeg var
heldig som levde, samtidig
utelukket han ikke et
liv i rullestol.
Torgils Rogne

Kan risikere å dø

ULYKKEN: Her ser vi Torgils lastebil
veltet og de tunge betongelementene
som forårsaket ulykken. Foto: Privat.

Prøver å komme ut av bilen

– Min første tanke er at jeg må komme
meg ut av bilen, og jeg husker at jeg fikk
opp døra. Etter det er det helt svart.
Vitner har fortalt at lasten var i ferd
med å skli av, og fordi Torgils ikke hadde festet kjettingene var det en drøy
meters slakk. Lasset sklir ned av traileren og ned i kjettingene. Hva skjer da?
– Jo, kreftene vrir semihengeren over.
Kreftene beveger seg fremover og frem
til trekkvogna som er ganske myk. Så
velter hytta i full fart, minnes han.
Et av vitnene sa at det minnet ham
om en rakettoppskyting. Torgils har
fått opp døra og er på vei ut, men da
rekylen kommer blir han kastet inn i
bilen igjen. Den tunge Scania-døra
smeller igjen og treffer hjelmen som
Torgils har på seg.
– De som var der fortalte at hjelmen

så ut som en «A» etterpå. Den reddet
nok livet mitt.
Bilen veltet over til siden. I velten
traff dørstolpen skulderen hans, og rev
alt i filler. Legen sa at skulderen sto i
60-graders vinkel bakover etterpå. Torgils ble liggende med hodet inne i TVen som var montert i bilen, og det var
knust glass og blod overalt.

Dokumenterte hendelsen

Sønnen til Torgils, som hadde kontor til
ved ulykkesstedet, fikk med seg hva som
skjedde. Han sprang ut og bort til bilen,
der han fant sin far hardt skadd og mer
eller mindre bevisstløs.
– Jeg husker ikke dette, men jeg hadde
sagt til sønnen min at nå dør pappa.
Torgils sønn var på dette tidspunktet
logostikksjef hos NOBI, og hadde blitt
sterkt anmodet om å teste ut dette nye

På sykehuset ble det konstatert 17 brudd
i kroppen, to av dem i ryggen. Den ene
lungen var perforert av to ribbein, dette
ga ham store pusteproblemer.
Det bar rett på intensivavdelingen, der
MR og andre typer røntgen ble gjennomført. Legen kunne fortelle at han var
alvorlig skadet.
– Du er utrolig heldig som har kommet hit, sa legen.
I etterkant har Torgils stusset over de
ordene legen brukte, men forklaringen
var enkel: Legen var usikker på om Torgils ville overleve ulykken. Han ble fortalt at det kunne bli et liv i rullestol.
Ambulansesjåføren som kjørte ham til
sykehuset fortalte at han hadde vært på
mange steder der en lastebil hadde veltet,
men aldri sett noen som var så hardt
skadd der en bil står i ro.
Den neste uken tilbrakte han på intensivavdelingen. Ved hans side satt hans
forlovede fra morgen til kveld. Torgils
skulle ha mest mulig ro, men fikk ta
imot besøk av de nærmeste.
– Jeg må få skryte av de som jobber på
sykehuset i Voss, de er en fantastisk
gjeng. Og det var mye humor oppe i alt
alvoret.
Som den gangen etter at de hadde tatt
røntgen av ribbeina hans og sykepleieren
syntes Torgils så lei seg ut. Da
han svarte at han egentlig ikke
NLF-MAGASINET 2021 • NR 7
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Torgils Rogne – NLF Kollegahjelpen:

hadde så mye å være glad for kom følgende svar tilbake fra sykepleieren.

Fridde på sykehuset

– Men du må se positivt på at du har jo
tolv ribbein på den siden, og det ene er
jo ikke brukket.
Torgils ligger i sykesengen og kjenner
at livet raser. Samtidig har han fire flotte
unger og han har truffet damen i sitt liv.
– Da fridde jeg fra sykesenga, forteller
han rørt.
Han forteller at dette var en utrolig
sterk opplevelse. Det var to grunner til
at han gjorde det. Mest fordi han hadde
et sterkt ønske om å komme seg tilbake
i livet med minst mulig mén – men også
fordi han ikke var sikker på om han ville overleve.
– Hun svarte heldigvis ja, smilte han.
Åttende august 2020 giftet de seg.
Torgils er nå 15 prosent arbeidsufør.
Han blir fort sliten, og det å snakke om
ulykken gjør både godt og vondt. Da
henvendelsen fra NLF-Magasinet kom,
rådførte han seg med kona.
– Det er ditt valg om du vil stille opp,
men du vet hvor godt det er å snakke om
det, var svaret hun ga.

Kollegahjelpen på banen

Han forteller om et godt liv med kona,
og at de kan snakke om alt. Huset er
forberedt med livsløpsstandard – de er
klare for fremtiden sammen.
Da ulykken skjedde var Torgils fylkesformann i NLF avdeling Hordaland.
Regionssjef i NLF Jan Ove Halsøy, som
har erfaring fra ambulansetjenesten,
kom innom ham på sykehuset. Torgils
kjente jo til NLF Kollegahjelpen, men
hadde ikke personlig erfaring.
– Jan Ove kontaktet Frode Børven, en
fantastisk representant for NLF Kollegahjelpen, og han kom og besøkte meg
på sykehuset.
Torgils beskriver Frode som en mann
med et behagelig og rolig vesen. De
snakket om alt og ingenting. Det var
godt å få snakke med en som ikke var i
nær familie og som forsto hva dette
handlet om. Etter at den første samtalen
var gjort og Frode reiste hjem satt Torgils igjen med en varm og god følelse i
kroppen.
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TETTE BÅND: Bak Torgils Rogne sitter Frode Børven som ble en viktig person i livet til Torgils etter ulykken.
FOTO: André Kjernsli

– Da sa jeg til meg selv at dersom jeg
en gang i fremtiden får anledning, har
jeg lyst til å gjøre for andre det Frode
gjorde for meg.

mange oppdrag, men et par tre alvorlige
tilfeller har det blitt. Torgils ulykke er nok
den alvorligste, sier han.

Tankene falt på plass

Torgils sier noe mange allerede vet. Menn
er ikke så flinke til å snakke om følelser,
de legger ofte lokk på det som har skjedd
og forsøker å glemme. Det fungerer ofte
ikke.
Før ulykken kombinerte Torgils kjøring
med et meget høyt antall mobilsamtaler.
Sent og tidlig. Han sier selv at ulykken
fikk han til å ta et oppgjør med dette. Nå
er han bare lastebilsjåfør og lar andre svare på telefoner. Det har vært en befrielse.
– Det er ikke så mye som skal til selv
om vi verken er sykepleiere eller psykologer. Men vi kan vise medmenneskelighet
– og være flinke til å lytte. Det skal jeg
klare, sier den ferske kollegahjelperen.
«Har du tenkt på at det var en lærling
som egentlig skulle tatt dette oppdraget»?
– Mange, mange ganger. Det er ikke
sikkert at det samme hadde skjedd, men
jeg er sjeleglad for at det var jeg som satt
i bilen den dagen og ikke lærlingen.

Han kjente Frode fra bransjen og NLF,
men dette var noe helt annet. Omgivelsene var annerledes, og dette var på slutten av sykehusoppholdet. Torgils hadde
begynt å se litt lysere på livet igjen.
Men hva bør man som kollegahjelper
ha søkelys på, spesielt i den første samtalen?
– Du må prøve å finne ut hva den du
prater med har for interesse utenom lastebilen, sier Frode Børven som sitter ved
siden av Torgils. Få tankene vekk fra det
som har skjedd, og være støttende.
Selv om Torgils hadde tenkt litt på å
melde seg som kollegahjelper før ulykken
er han helt tydelig på at det var hjelpen
han fikk av Frode som fikk han til å bestemme seg. Derfor er Torgils med på
samlingen på Refsnes gods denne helgen,
han er som han selv sier på førstereis. Frode har vært kollegahjelper i noen år.
– Jeg har heldigvis ikke rykket ut på

Menn snakker ikke

Det lønner seg å
være firmakunde
hos Circle K
Enkelt for både sjåfør
og bedrift

LES MER PÅ
CIRCLEK.NO/BEDRIFT

Castro på Dovre:

Legenden
ved E6 er død
Arne Haugerud (1933–2021), kanskje bedre kjent som
Castro på Dovre, sovnet stille inn i sitt hjem onsdag
22. september.
0

OVE KIRKESTUEN

Kvelden før han gikk bort, hadde han en
lengre samtale med en sjåfør. Ringen var
dermed sluttet. Siden starten 19. juni
1960 har nemlig lastebilsjåførene vært
hans viktigste kunder.

Mot alle odds

40

vogntog, attpåtil med gjennomkjøring.
Men investeringen ble gull verdt fordi
dette var noe transportørene trengte. Og
slik var hans liv. Han gjorde det meste
på sin måte, ofte stikk i strid med hva
ekspertene mente.

BÆREPOSE: Etter at Arne Haugerud lot skjegget gro, fikk
han tilnavnet Castro. Denne karikaturen finnes fortsatt
på firmaets bæreposer.Tegning: Texacos Bjørn Andersen
og Dekora.

transportnæringen fra første stund. I
begrunnelsen ble han omtalt som en banebryter og et lyspunkt for lastebilsjåførene. Erik Graarud i Norsk Veteran Sjåførforening sa at Haugerud var en
legende og at det knapt finnes en lastebilsjåfør som ikke har hørt om Castro på
Dovre.

Men for vel 61 år siden trodde knapt
noen at en bensinstasjon hadde livets rett
på den gudsforlatte strekningen mellom
Dovre og Dombås. I den vesle grenda
var det bare tre personbiler i 1960.
Castro ville også holde åpent døgnet
rundt, noe ekspertene i oljeselskapet
Caltex mente ville bli for kostbart.
Døgnåpne stasjoner var utenkelig på
60-tallet, i hvert fall på landsbygda. Oljeselskapet advarte også mot bygging av
smøre- og vaskehaller store nok for

En banebryter

STARTEN: Mye har skjedd siden starten i 1960.

SAMTALE: Harald Tangen t.v. som ble kunde hos Castro allerede i 1966, holder fortsatt koken bak rattet. Her fra én av
mange samtaler med innehaveren.
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I 1986 ble bedriften sågar kåret til Europas beste Texaco-stasjon. Strålende
omtale med tittelen «Eventyret på Dovre» og bilde av Castro prydet sågar veggen til Texaco-sjefen i New York den
gangen.
I 2012 fikk bedriften et hederstegn
han satte ekstra høyt, nemlig Veteransjåfør-prisen. Han er faktisk den eneste
her til lands som har fått denne utmerkelsen. Ekstra stas siden han satset på

Mange gode minner

Karsten Tomren og Per Waagan som
begge ble kunder på 1960-tallet, sier at
stasjonen var så populær at de fylte diesel
selv om det ikke var nødvendig. Begge
mener at Haugerud og hans stab satte en

standard for andre i bransjen. Per Waagan omtaler Arne som en hedersmann
som var stolt av sitt yrke. Han glemmer
ikke da dieselen frøs på Lesja.
– Heldigvis kom Arne meg til unnsetning, sier Per Waagan.
Harald Tangen som ble kunde hos
Castro i 1966, husker godt hjelpen han
fikk da han punkterte på to hjul et par mil
sør for Dovre. Tangen nevner også
Castros gode vinterdiesel og at stasjonen
startet tidlig med matservering. Og for de
som trengte en hvil, stod et soverom til fri
benyttelse. Siden lastebilene på 60- og
70-tallet hadde ganske små tanker, hendte det at de kjørte dieseltomt. I en tid uten
mobiltelefon var jungeltelegrafen god å
ha. Da tok det ikke lang tid før Castros
mannskaper sørget for nye forsyninger.

Stolt av familie og ansatte

FASTE KUNDER: Kjente ansikter for mange av stasjonens faste kunder: F.v. Andreas Råtrø, Arne Haugerud og Inger Borny
Lien.

Denne sommeren begynte Haugerud å
beise den store stasjonsbygningen. Etter
lange dager i liften var han helt utslitt.
Beina var så skrøpelige at han knapt
kunne gå. Dagen før han døde, ryddet
han bort malingsutstyret. Seint på kvelden hadde han sin siste samtale med én
av sine faste kunder.
Selv om Arne Haugerud alltid frontet
bedriften, glemte han aldri de andre på
laget:
– Jeg er veldig stolt av familien og de
ansatte som har holdt ut med meg så lenge. Uten dem hadde det selvsagt vært
null og niks. Spesielt kona Astrid gjorde
en fantastisk jobb i mange år.
PS: Undertegnede skriver en bok om
Castros liv. Trolig kommer den ut like
før jul.

GAV ALT: Arne og hans ansatte gav alt for sjåførenes ve
og vel, høytider inkludert. De satte en standard for andre
stasjoner, sier Karsten Tomren i Tomren Transport.

HJELP: Per Waagan glemmer aldri hjelpen han fikk tidlig på 1960-tallet.– Arne var en hedersmann som aldri sparte
seg. Stasjonen har vært utrolig viktig for lastebilnæringen, sier Per Waagan.

KUNDER: Castro sammen med to gode kunder, lastebilsjåførene Oddbjørn
Rimstad t.v. og Trond Dahlø.

E6: Arne Haugerud alias Castro på
Dovre, skapte et landemerke ved E6
mot alle odds.
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Firmapresentasjon: Maur Bilpåbygg AS

SVELVIK: Hvert år passerer over 200 biler
gjennom produksjonslokalene i Svelvik.
Foto: André Kjernsli.
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En stayer i
bransjen
Ledelsen i selskapet mener at solid fagkompetanse og
gode holdninger blant de ansatte er viktige årsaker til de
gode resultatene de oppnår. Samtidig er de bekymret for
rekrutteringen til faget.
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

At Norge er et høykostland har de aller
fleste fått med seg. Internasjonal konkurranse gjør det stadig tøffere for norske bedrifter å konkurrere. Allikevel er
det noen som klarer seg, år etter år.
Maur Bilpåbygg AS i Svelvik utenfor
Drammen er et slikt firma. NLF-Magasinet tok en prat med et par av de som
har vært med en stund, for å finne ut hva
deres nøkkel til suksess er.
– Det er viktig å hjelpe kundene også
etter at vi har solgt og levert varen, sier
Christian Riise. Han er salgsansvarlig
og en av eierne av bedriften.
Riise har vært med siden 2008,
men er nesten nyansatt i forhold
til Gunnar Hagen som sitter
ved siden av ham i møterommet. Hagen er også en av eierne, og på visittkortet står
det daglig leder.

Startet med sekketraller

– Jeg har egentlig vært her
alltid, sier han og ler. Så
tar han oss med bakover i
tid for å fortelle hvordan
dette startet.
Maur ble etablert i
EIERNE: F.v. Gunnar Hagen og Christian
Riise er to av eierne i selskapet. Til sammen
har de jobbet i Maur Bilpåbygg AS i 55 år.
Foto: André Kjernsli

Svelvik i 1949. Det startet med produksjon av sekketraller som et av produktene, og noe av det som kjennetegnet firmaet var at de lagde alt i eget hus. Etter
hvert utvidet produktporteføljen seg,
produksjon og salg av tilhengere til lastebiler tok mer og mer over.
Drøye 20 år etter at Maur så dagens
lys ble selskapet Bilpåbygg etablert en
halvtime unna, i Sande. Som firmanavnet sier satset de på påbygg på lastebiler,
og anleggsbransjen var en viktig kunde.
Begge selskapene jobbet ofte inn mot
samme kunder, og det var synergier å
hente på å slå seg sammen. I 2000 kjøpte Bilpåbygg Maur.
– Det var Bilpåbygg jeg kom fra, sier
Hagen som røper at han har vært i selskapet i 42 år
Det nye samlokaliserte selskapet slo
rot i Svelvik, og har vært i de samme lokalene siden 2011. Anleggsbransjen er
fortsatt den store kundegruppen, noe
som helt frem til for noen år siden kunne
medføre litt sesongbasert og ujevn produksjon. Slik et det ikke lenger.
– Anleggsbransjen hadde mindre aktivitet i vinterhalvåret tidligere, men det
har jevnet seg ut. Unntaket er de som
driver med vinterbrøyting, forklarer Riise.

Vil ha lærlinger

Ute i produksjonen står det 1520 nye lastebiler som skal
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Firmapresentasjon: Maur Bilpåbygg AS

HØY FAGKOMPETANSE: Det foretas en del skreddersøm hos Maur Bilpåbygg AS, og fagkompetansen blant de ansatte er høy. Foto: André Kjernsli

modifiseres på forskjellige måter. Hagen
forteller at de stort sett alltid har et slikt
antall biler inne.
– Det passerer over 200 biler gjennom
dette bygget hvert år, forteller han.
De cirka 45 ansatte er en kombinasjon
av norske og polske statsborgere. Problemene under koronapandemien, som
handlet om gjestearbeidere og grensepasseringer, har Maur Bilpåbygg AS nesten
ikke vært rammet av. Ingen ble heller
smittet av korona, ikke måtte de permittere noen og ordreinngangen har vært
ganske god.
– Vi har ganske nylig ansatt fem mekanikere og en lærling, fortelle den daglige
lederen. -Vi er positive til å ansette lærlinger, men det er elendig rekruttering til
faget.
Foreløpig har bedriften ikke hatt problemer med å skaffe deler i løpet av pandemien, men de har merket en endring i
senere tid. Enkelte komponenter begynner å bli mangelvare, men de håper og
tror at underleverandørene etter hvert får
opp dampen igjen.
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SERVICESENTER: Det nye servicesenteret som ble åpnet
høsten 2020 har blitt godt mottatt hos kundene. Foto:
Maur Bilpåbygg AS

Kompetanse er nøkkelen

Vi vil høre mer om suksesskriteriene til
Maur Bilpåbygg AS – hvorfor lykkes de så
godt? Riise og Hagen har ingen trylleformel, men hardt arbeid og stå-på-vilje er en
viktig faktor
– Vi har i årenes løp bygget opp en solid
fagkompetanse på huset. Vi prøver hele
tiden å være tilgjengelige for kundene våre
og ta vare på dem så godt det lar seg gjøre,
forteller de.
Apropos tilgjengelighet: 3. august i fjor
åpnet det flunkende nytt serviceanlegg på

Liertoppen. Dette anlegget skal utelukkende gjennomføre servicer for kundene.
– Det er et eksempel på å gjøre seg tilgjengelig og har blitt mottatt godt av kundene, forteller Hagen.
Vi vil høre litt om hvordan de opplever
prosessen med å registrere nye kjøretøy hos
Statens vegvesen. I det siste har vi hørt om
lange ventetider. Riise kan fortelle at heller
ikke Maur Bilpåbygg AS slipper unna
ventetiden, men at selve utfylling og innsending av dokumenter til TS0 gjør de så
ofte at det sitter i fingrene. Har tror dette
er vanskeligere for de som ikke gjøre dette
like ofte.
– Jeg tipper dette er en større utfordring
for mindre aktører, sier Hagen som allikevel kunne ønsket seg en forenklet prosess.
– Vi driver med enkeltgodkjenninger hver
gang, det burde være mulig å se til EU for
å organisere dette på en bedre måte.
Men navnet MAUR da, hva handler det
om? Vi finner jo en maur i logoen også. Vi
får ikke et klart svar, men de antyder at en
tidligere eier sa at det handler om å være
flittige som maur – og å samarbeide godt.

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

Vikenrådet
holder koken
Sterke politiske krefter er i gang for å gjenopprette de
tidligere fylkene Buskerud, Akershus og Østfold, men det
er fremdeles uvisst om dette faktisk vil skje.
0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Fylkesrådet i Viken har bestemt at saken
skal utredes og legges frem for fylkestinget i løpet av våren 2022. Hvis mindretallsfylkesrådet bestående av AP og SP
ikke får flertall, så blir det heller ikke
sendt noen søknad om oppløsning. Fylkesrådet er avhengig av at MDG faktisk
støtter et slikt forslag.
Re-etablering av de tidligere fylkene
kan uansett ikke skje før etter kommuneog fylkestingsvalget i 2023, altså med
virkning fra september samme år. Det er
snaue to år frem i tid.

Derfor jobbes det godt i
NLF Vikenrådet.

Rådet, som består av leder og nestleder i
NLF Østfold, NLF Buskerud og NLF
Oslo & Akershus, møttes nylig for å
meisle ut viktige transportsaker å jobbe
med inn mot Viken fylkeskommune. Veilistene står i fokus og Vikenrådets inntrykk er at fylkeskommunen har lyttet til
mange av NLFs innspill og ønsker.

Mye er åpnet for modulvogntog

Vårt hovedkrav har vært å åpne alle strek-

PÅ TALERSTOLEN: Leder i Vikenrådet, Erik Graarud

ninger som er åpent for 24 meter/60
tonn tømmervogntog for modulvogntog
klasse 1 og 2. Vårt utgangspunkt er at
kan man kjøre tømmer på veien, så kan
man også kjøre modulvogntog. Sporingen er den samme. Fylkeskommunen
har langt på vei kommet oss i møte, men
det er fremdeles strekninger de holder
stengt. Vikenrådet har kontaktet fylkeskommunen for å få en tilbakemelding på
hvorfor de ikke åpner, så får vi se om vi
kommer enda et skritt videre.

Oslofjordtunnelen – holdes vi
litt for narr?
MØTE: Fylkesleder i Oslo & Akershus, Nicolai Jakhelln (t.h), sammen med tidligere leder i Lillestrøm og omegn
lastebileierforening, Svenn Harald Rønaas.
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Oslofjordtunnelen E134 er fremdeles
stengt deler av døgnet for vogntog over
32 tonn. Slik har det vært i flere år og det
har vært en stri kamp for å slippe alt

«Trøndelagmodellen» ruller videre med NAV
Det har ikke akkurat vært som å kjøre på en motorvei for utdanningsprosjektet vi kjører med NAV.
Etter at regionsjef Roar Melum fra Trøndelag var på misjonsferd til Østlandet for over to år siden og
overbeviste både NAV-ansatte og lastebileiere i region 1 om at dette var veien til gode sjåfører, har vi
blitt rammet av både pandemi og praktiske utfordringer. Men «nu går alt så meget bedre», som en
tidligere statsminister påstås å ha sagt, men ikke sa.

Krasj med pandemi

Vi var så vidt i gang og hadde gjennomført uttaksmøter både i Østfold og i Oslo/Akershus. De som
var med, syntes dette virket lovende og dro optimistisk fra kurslokalet. Med så, i motsatt kjøreretning
og fullstendig ute av kurs, kom Covid19 som lyn fra klar himmel. Det ble bråstopp for alt som handlet
om annet enn å få egne hjul til å rulle rundt. Vi kunne ikke ta med kursdeltagere i bilene i utplasseringsukene og selv om noen fikk jobb hos oss etter endt kurs, så stoppet det hele opp.

Gode møter

Men nå er vi i gang igjen og det er avholdt uttaksmøter hos både NLF Østfold og Oslo & Akershus.
Tilbakemeldingene fra våre egne medlemmer er svært positive og hyggelige, og denne gangen var det
faktisk vanskelig å velge mellom gode kandidater. Det viser seg også at flere av de håpefulle avtalte
utplassering allerede under uttaksmøtet og vi har godt håp om å finne plass de øvrige også.
Dette er en helt spesiell mulighet for bransjen til å utdanne gode, godt egnede sjåfører på relativt
kort tid. Det er også en mulighet for våre medlemsbedrifter til å sikre seg hardt tiltrengte sjåfører,
sjåfører dine medlemskolleger har vært med på å vurdere. Ta kontakt med regionsjef J.Kristian Bjerke,
hvis du vil vite mer. 90189444

opptil 32 tonn gjennom hele døgnet.
SVV har utført en rekke utbedringer i
tunnelen og det har vært gjennomført
brann- og redningsøvelser flere ganger.
Vi er flere ganger blitt lovet døgnåpning
uten vektbegrensninger, senest i juni i år,
men hver gang dukker det opp «nye»
elementer, som forhindrer åpning. SVV
drift- og vedlikehold Øst, har iverksatt
alle de tiltakene som er krevet, men Vegdirektoratet (VD) har funnet ut at det er
de som vet best. De har sittet på saken,
og avgjørelsen, i mange måneder og det
sies nå at selveste toppledelsen i VD skal
fatte en beslutning innen kort tid.
NLFs poeng er at tunnelen aldri har
vært mer oppgradert og trygg enn den er
nå. Tunnelen er en Europavei og en
svært viktig transportåre under Oslofjorden. Moss er et transportmessig
katastrofeområde og enda mer nyttetransport via fergesambandet Moss -.
Horten, vil gjøre det enda verre. Å sende
all tungtransport inn til og gjennom
Oslo forstår de fleste er uforsvarlig, både
miljø-, økonomi- og effektivitetsmessig.
Vikenrådet avventer en avgjørelse fra
toppledelsen i VD, men er klar til å reagere, hvis E-134 fremdeles kun skal være
en personbiltunnel deler av døgnet.

Større og sterkere lokalforeninger
i Oslo & Akershus
Etter at landsmøtet enstemmig vedtok fylkesårsmøtets forslag til vedtektsendring, ligger
det an til at tre lokalforeninger på Romerike, blir til én.
Romerike
På fylkesårsmøtet i NLF Oslo & Akershus i mars ble det vedtatt et forslag som endrer
delegatberegningen til fylkesårsmøtene. Bakgrunnen for forslaget var årsmøtevedtak i
Aurskog-Høland, Lillestrøm og Øvre Romerike om at foreningene ønsker å slå seg sammen
til en, sterk lokalforening.
Forutsetningen var imidlertid at NLFs vedtekter ble endret, slik at både små og store
foreninger ble godt ivaretatt i forhold til representasjon i fylkesårsmøtene. Nå er forslaget
endelig vedtatt av et enstemmig landsmøte og prosessen med å fusjonere de tre foreningene er satt i gang. Navnet på den nye foreningen vil etter alle solemerker bli Romerike
Lastebileierforening.
Oslo + Asker & Bærum
Parallelt med prosessen på Romerike, er det også satt i gang et tilsvarende løp i Oslo,
samt Asker & Bærum. Disse to foreningene ser seg også tjent med å slå sine krefter
sammen, ikke minst for å styrke rekrutteringen internt.
Målet er å gjennomføre prosessene i løpet av november i god tid før nytt år. Hvis alt går
etter planen, vil NLF Oslo & Akershus bestå av tre lokalforeninger fra første januar 2022:
Romerike Lastebileierforening, Oslo, Asker & Bærum Lastebileierforening, samt Follo
Lastebileierforening.
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Region 2 Innlandet

Godt vintervedlikehold
må prioriteres høyere!
Fylkesleder Arild Olsbakk
var krystallklar på talerstoler
under NLFs landsmøte 8.
oktober: - Vintervedlikehold
er svært viktig for trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Vi i region 2 mener
det må legges et mye større
press på dette fra NLF mot
myndighetene.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Både NLF Innlandet og NLF Trøndelag
hadde fremmet saker angående vintervedlikeholdet til den næringspolitiske
debatten på landsmøtet. Regionene kritiserer selvsagt ikke den enkelte brøyter,
men systemet som fungerer for dårlig.
Arild Olsbakk sa dette under debatten:
- Kontraktene er bygd opp med minst
et mellomledd på større kontraktsområder. Samtidig har SVV kontrollører som
kontrollerer entreprenør og underentreprenør. Burde ikke SVV se litt i speilet
her? Direkte kontrakt med hver enkelt
rode vil gi større sikkerhet i at jobben
blir bra.

For lange roder

- Rodene blir satt lengre og lengre, syklustiden blir høyere, kun for å spare
penger. Klassifiseringen på flere veier er
satt ned. I Østerdalen er dette omgjort
for å kunne spare en bil på hele riksveg
3. En bil er sparte kostnader, men er det
spart trafikksikkerhet? Vinteren i fjor ble
dessverre en stor fiasko. Redningen var
det at vegen var så dårlig at bilene knapt
kunne kjøre i mere enn 30-40 km/t.
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Dette vil jeg mene er
hovedårsaken til at det
gikk så bra som det
gjorde på de verste
dagene. Men fremkommeligheten var altså enormt dårlig!
- Statens vegvesen
innrømmer feil og sier
at sanksjoner er blitt
gitt. Alt blir mye bedre
når en stakkars underentreprenør får bøter
for dårlig utført arbeid
når SVV har lagt opp
til da det er nærmest
umulig å lykkes.

Riktig pris?

ARILD OLSBAKK: Klar tale fra NLF Innlandets fylkesleder på landsmøtet.

- Prissettingen er også
noe vi bør stille spørsmål ved. Nedklassifiseringen skal også
minske saltforbruk, det er kanskje riktig
å minske den når det er temperatur til
det. Men å prissette oppdragene slik at
underentreprenør har over dobbelt betaling ved utlegging av sand kontra salt, og
underentreprenør skal bestemme selv
hva en vil gjøre, ja da vil jeg kalle det
ansvarsfraskrivelse fra Statens vegvesen.
- Vi har en vinterdriftsgruppe i NLF
som jeg selv sitter i, den mener jeg er
viktig for å fremme problemer som kommer fra medlemmene og diskutere dette,
men å fremme en så viktig sak til den
gruppen kommer vi ingen vei med. Saken må opp i forbundsstyret og videre
opp politisk, hvis vi skal få tyngde og
gjennomslag, sa fylkesleder Olsbakk
blant annet.

Etterslepet på fylkesvegene

Stein Hesthagen fremmet Innlandets
sak om etterslepet på fylkesvegene:

- Innlandet er landets største vegfylke.
I vår region er det 7000 kilometer med
fylkesveger. Rundt 35 prosent har dårlig
eller svært dårlig dekketilstand. Da saken var oppe på regionårsmøtet, ble det
anslått at vedlikeholdsetterslepet var på
tre milliarder kroner. Senere er summen
justert til over fire milliarder kroner. Situasjonen er ille også i andre fylker. Vi
vet at de fleste alvorlige ulykkene skjer
på fylkesvegene. Vi hører at fylkeskommunene mangler penger, sa Stein og avsluttet:
- NLF mener at Staten må bidra med
en økonomisk pakke til fylkesvegene.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet må få
høre akkurat det så ofte som mulig. Forfallet på fylkesvegene kan rett og slett
ikke fortsette!
Begge sakene fra Innlandet ble med i
de næringspolitiske resolusjonene som
landsmøtet enstemmig vedtok.

NLF INNLANDETS: representanter på landsmøtet. Foran fra venstre: Lise-Mari Karlsen, Grethe Dalbu, Arild Olsbakk og Odd Haakenstad. Bak: Kjell Jon Nyløkken, Frank Korntorp, Stein
Hesthagen, Arne Olav Velten, Frode Håkensbakken, Johannes Kjørlien, Silje Finstuen, Thorbjørn Gulli og Tommy Engen.
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Statens vegvesen med
kvalitetsforbedringer i Vestfold
Et resultat av godt samarbeid mellom Statens
vegvesen og NLF blir nå
at plasser for rast, døgnhvile
og omlasting langs E18 i
Vestfold får betydelige oppgraderinger før den kommende vinteren.
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

Service- og snøryddingsramper
på fire steder

Blant annet blir det satset på service- og
snøryddingsramper med estetisk utforming som skal være praktiske innretninger for å kontrollere og fjerne snø og is fra
tungtransportkjøretøy. Stålramper tilsvarende de som har fått svært god mottakelse i Innlandet er bestilt til Fokserød,
Furulund og Gulli. I tillegg vil den gamle containerrampen som NLF i sin tid
fikk plassert på Fokserød bli flyttet til
pendlerparkeringen ved Borgekrysset på
avkjøringen fra E18 til Borgeskogen og
Stokke.

Samarbeid om privat
døgnhvileplass

Statens vegvesen har finansiert asfaltering
av et stort og godt døgnhvileplassanlegg
ved Furulund Kro og Motel mellom
Stokke og Sandefjord. De inngår driftsavtale med den private driveren av plassen, som på sin side sørger for gode tilbud
til sjåførene som stopper der. Blant annet
er det satt opp toaletter.

Gulli utvidet for omlasting

Plassen på Gulli utenfor Tønsberg er utvidet og forbedret og skal primært brukes
til omlasting og mellomlagring i tiden
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MØTE: fra venstre Jan-Petter Abrahamsen, Roy Henning Wivestad, John Erik Kjettorp og SVV Sørs driftsdirektør Stein
Roger Nilsen som alle har vært sentrale i den positive samarbeidsprosessen.

fremover. Gulli er ikke beregnet for
døgnhvile, og mangler fasilitetene som
skal til for dette.

Stor tilfredshet i NLF

NLF berømmer Statens vegvesen Sør for
deres lydhørhet og handlekraft for å skape bedre tilbud for lastebilsjåfører langs
denne del av E18. Sammen med Jan-Petter Abrahamsen og John Erik Kjettorp
har regionsjef Roy N. Wetterstad hatt et
svært godt samarbeid med Statens vegvesen Sør sin driftsdirektør Stein-Roger
Nilsen og hans medarbeider Roy Henning Wivestad. I tillegg til de tiltakene
som nå er i ferd med å komme på plass er
det også ytterligere private tiltak på gang

med blant annet utbygging på Ramsum.
NLF sin regionsjef mener tiltakene i
Vestfold viser vei, og at det er nødvendig
med tilsvarende søkelys over hele landet
for å legge bedre til rette for lastebilsjåfører. Det er en del av en viktig helhet for
å heve sjåføryrkets status at de som skal
utføre disse viktige jobbene får skikkelige
fasiliteter og blir verdsatt. God tilrettelegging for at de skal få en optimal
arbeidshverdag er avgjørende.

Stor bypakkeaktivitet i Vestfold og Telemark
Både i Tønsberg og Grenland er næringen engasjert
for å påvirke utviklingen
av bypakkene. I tillegg er
det nå startet opp arbeid
med bypakke i Larvik
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

På oppstartmøtet for Bypakke Larvik
var en rekke aktører invitert til å delta
derfra og gjennom den videre prosessen. Grønn byutvikling er den premiss
som planleggere og politikere har tendens til å legge hovedvekt på i slike
sammenhenger. Det er derfor en utfordring for transportnæringen å få oppmerksomhet om varetransport og
fremkommelighet, men NLF sine lokale og regionale representanter sørger

for at dette er temaer som ikke blir
glemt.
Bypakken i Larvik skal være uten
bompengering, og ordfører Erik Bringedal som også er styringsgruppeleder
understreket at dette tilsier en nøysom

Forbundsstyret i region 3 på besøk
NLFs forbundsstyre har hatt styresamling, befaringer og møter i region 3. Blant annet er det blitt gjennomført flere bedriftsbesøk og møte
med regionalt tillitsvalgte.
Bedriftsbesøkene var hos Utengen Transport, Buskerud Anleggstransport og Andersen Gruppen på
Lierskogen, Maur Bilpåbygg i
Svelvik,
Miniekspress/Nor-log
Gruppen i Stokke og Arne Thorsen
Transport i Skien.
Representanter fra If deltok på reisen, og ga bl.a. et foredrag om makroøkonomiske forhold i møtet som ble avholdt med representanter fra de tre fylkesavdelingsstyrene i region 3.
Samlingen inneholdt også noen hyggelige sosiale innslag, blant annet hadde
vårt forbundsstyremedlem fra regionen Hilde Natedal invitert til middag på
hytta på Bjørkøya utenfor Langesund.

tilnærming hvor man må basere seg på
å starte i det små. I Grenland derimot
gjør bompenger at iveren etter kostbare løsninger på områdene kollektivtrafikk, gang/sykkel og grønt fort kan
bli svært stor.

Husk påmelding
til julemøte og julebord i NLF Vestfold
NLF Vestfolds tradisjonelle
julemøte med julebord avholdes på Grand Hotel i Åsgårdstrand fredag 3. desember.
Det er begrenset antall plasser,
så vær tidlig ute med påmelding via NLF sin nettside
lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer
hvor det finnes mer informasjon
om arrangementet.
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Region 4 Agder og Rogaland

Ny stortingsrepresentant
fra Rogaland
I Rogaland var Tove
Elise Madland nominert
på 3. plass på Ap sin liste.
Den plassen er sikker, og
Rogaland får en ny stortingsrepresentant.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Madland har hatt E134 som nærmeste
nabo fra sitt gamle kontor i Ølen på Rådhuset i Vindafjord.
Hun kan mye om transportbransjen, og
er opptatt av et seriøst og velorganisert
arbeidsliv.
Vi fikk en god samtale om transportkjøpers ansvar, E134, E39, bypakken på
Nord-Jæren, bompenger og mangel på
betaling av bompenger.
Like konkurransevilkår og hvordan
HVO100 med riktig avgiftsnivå kan re-

NY STORTINGSREPRESENTANT: Tove Elise Madland (AP) og NLFs Reidar Retterholt

dusere CO2-utslipp allerede i dag var
selvfølgelig også på dagsorden.
Vi vil vi gjerne ha noen som kjenner

E134 godt og i tillegg bransjen vår inn i
Transport -og kommunikasjonskomitéen
Lykke til på Stortinget!

Fikk NLFs æresmedalje i gull
På årets landsmøte fikk
Steinar Solberg tildelt NLFs
æresmedalje i gull. Her er
deler av begrunnelsen for
tildelingen:
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

«Steinar Solberg har i år vært ansatt i HK
Solberg Transport i 55 år, noe som er
verdt gull i seg selv.
Solberg har vært og er meget engasjert
i NLF sitt arbeide på alle nivåer i organisasjonen regionalt. Han har hatt verv i
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GULLMEDALJE: Steinar Solberg mottar NLFs gullmedalje
fra forbundsleder Tore Velten. Foto: André Kjernsli

NLF i hele sitt voksne liv, og helt frem til
i 2017.

Steinar Solberg er fremdeles kollegahjelper.
Han er engasjert via Flytteforbundet
der han også snakker næringens sak. I
tillegg er han en viktig bidragsyter i lokale og regionale saker.
Solberg er fremdeles aktiv og er daglig
leder transportfirmaet som har vært medlem i NLF siden 01.07.1937!
Han er veldig engasjert i bransjens ve
og vel, og med sitt utadvendte vesen og
faglige kompetanse er han alltid parat
med gode råd og innspill.
Vi gratulerer Steinar så masse med tildelingen.

Gjev pris til Krakk Transport AS

På årets NLF-landsmøte
ble Krakk Transport AS
tildelt If og NLF sin
trafikksikkerhetspris.

I begrunnelsen heter det blant annet:
Selskapet har en vesentlig lavere skadefrekvens (antall skader) enn tilsvarende bedrifter på lik størrelse, og de
har også en lav skadekost per kjøretøy.
Bedriften er Fair transport-sertifisert,
og har avtale med et eksternt firma
som jobber med trafikksikkerhet og
oppfølging av sjåførene.

GAVESJEKK: NLFs forbundsleder i Rogaland,Tore
Sigmundsen, tok i mot prisen på vegne av Krakk
Transport AS. Foto: André Kjersli

Krakk Transport har et meget godt
omdømme blant både bransjekollegaer
og hos kunder, og tilbakemeldinger fra
eksterne er at dette er en bedrift med
meget gode holdninger og som tar trafikksikkerhet på alvor.
Tilbakemeldingene fra sjåførene juryen har intervjuet er at de opplever at
ledelsen tar trafikksikkerhet på alvor,
at det er lite tidspress fra ledelsen og
god ruteplanlegging. Dialogen er god
og takhøyden er stor for å si ifra hvis
man oppdager mangler på rutiner, eller
feil på utstyr. Daglig leder er i tillegg
kollegahjelper.

Tacho Online
– DITT KJØRE- OG HVILETIDSYSTEM
• Analyse av kjøre- og hviletidsdata
• Analyse av arbeidstid (FATS)

NLF medlemstilbud:
Kr 288,- pr. bil/år

De første
6 mnd.
GRATIS!

www.tachoonline.no
NLF-MAGASINET 2021• NR 7
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Region 5 Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Brannøvelse i
undersjøisk tunnel
NLF stilte som observatør i
brannøvelse Freifjordtunnelen
som er en undersjøisk tunnel
med lengde på 5 086 m og en
dybde på hele 130 m.
0

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no

Den ble åpnet 1992 og var den gang verdens lengste undersjøiske tunnel. «Dersom
tunnelen hadde vært et bygg, ville det aldri
blitt godkjent», sier brannvesenet.
Alle nødetatene og SVV deltok på begge sidene av tunnelen. Det åpnet med en
teoretisk gjennomgang, etterfulgt av fysisk øvelse og til slutt en evaluering på
begge sider av tunnelen. Brannen var på
vår side av tunnelen og de blåste røyken i
vår retning. Brannvesenet gikk inn i tunellen på motsatt side for å redde ut 10
savnede.
Dette oppleves som en utfordrende og
stressende situasjon, hvor det er flere savnede. Kommunikasjon om hvordan å
telle savnede, hvilken vei ventilasjon skulle gå, og når de skulle gå inn i tunnelen
var viktige spørsmål. Det kom kritikk på
at det tok for lang tid og at kommunika-

sjonen var for dårlig, særlig med hensyn
til oversikten over hvor mange savnede
som var reddet.
Det kan bli vanskelig å orientere seg på
grunn av tett røyk. En som deltok på
øvelsen la ned en snusboks for å se hvilken vei den trillet, for så å gå i motsatt vei.
Det var også en nyttig erfaring å lære at
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man må trekke ut brannslokningsapparatet fra festet. Da vil alarmen automatisk
gå og GPS-en viser hvor det er brann.
NLF takker arrangør av øvelsen, fylkesvegavdelinga – vegdrift i Møre og
Romsdal, for at vi fikk være med som
observatører på denne lærerike og spennende øvelsen.

Endelig – NLFs Landsmøte 2021 – 8. oktober
Koronapandemien gjorde at landsmøtet ble forskjøvet og gjennomført komprimert til
en dag. Tore Velten ble gjenvalgt til Forbundsleder i NLF, og han takket for tilliten.
Region 5 stilte med ti delegater i tillegg til forbundsrepresentant Sverre Jan Rønneberg og regionens to ansatte Jan Ove Halsøy og Heidi Rudaa. Det ble også gjennomført rekrutteringsseminar den 7 oktober, som er en av de viktigste sakene NLF vil
jobbe med fremover. Uten lastebilen stopper Norge og uten sjåføren stopper lastebilen.
Torstein Ottem ble valgt til region 5 sin representant i valgkomiteen, og vara Ingebrigt Naustdal gikk inn i Inge Råheim sitt verv i kontrollkomiteen.
Sverre Jan Rønneberg som har vært region 5 sin representant i Forbundsstyret i hele
15 år gikk av og fikk NLFs fortjeneste medalje i gull. Dette for langvarig og særdeles
fortjenstfullt arbeid for NLF. Inn i hans rolle som er vår viktige informasjonskanal inn
og ut av Forbundsstyret gikk Inge Råheim.
Han er nøkkelperson
for Råheim Transport
og bosatt i Førde. Vi
gratulerer ham med
sitt nye verv i Forbundsstyret.

R
DIT.

PÅ PLASS: Her er region fems
representanter på årets
landsmøte. Foto: André Kjernsli

#kjettingføre

Larsen Transport AS
40 år!
Nils Anders Larsen, styremedlem i NLF
over 20 år, startet firmaet Larsen
Transport AS den 24. november 1991.
Først kun lokaltransport og seinere
også langtransport. I 1997 kom broren
Roger Larsen inn som medeier og
firmaet ble utvidet.
I dag har firmaet syv ansatte og
eier fem distribusjonsbiler m/henger
og en varebil.
Firmaet er 40
år og vi
gratulerer
Larsen
Transport AS
med jubileum
den 24.
november!

g www.flom.no

Vår beste BLÅMANN
noensinne
Den velkjente BLÅMANN kjettingen
er mer slitesterk enn noensinne.
Det betyr at den er sterkere. Det
betyr at den er tryggere. Det betyr
at den får deg dit du skal.
Uansett føre.
Den unike BLÅMANN-herdingen
gjør det mulig å lage en kjetting som
tåler mer over lengre tid enn andre
kjettinger. Les mer på www.flom.no.

NLF-medlemmer har 40% rabatt på hjulkjetting
Bruk rabattkoden NLF2021 eller finn din forhandler på
www.flom.no
www.flom.
Flom Kjetting as
E-post: bestill@kjetting.no
Tlf. 35 96 87 90
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Region 6 Trøndelag

NYE LÆRLINGER PÅ VEI: Flotte ungdommer klar for arbeid

Sjåførmangel:

Trøndelag er tross alt heldige
Det snakkes om sjåførmangel i Storbritannia.
Utvalget i butikkene begynner å bli mangelfullt. Militæret må settes inn for å
distribuere drivstoff. Vi er
vitne til hvor sårbart samfunnet har blitt.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Logistikken er helt avgjørende for ro og
stabilitet. Dette understreker viktigheten
av rekruttering av sjåfører til våre bedrifter. Uten lastebilen stopper Norge, men
også verden. Det er på tide at vår status
oppgraderes dit den hører hjemme.
Transport er for billig, noe som har bi-
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dratt til en negativ utvikling over tid.
Lønnsomheten i våre bedrifter er på
smertegrensen, noe som også påvirker
rekrutteringen av nye medarbeidere. Lønn er en vesentlig
faktor når ungdommen
velger utdanningsløp.
Derfor er det helt avgjørende at vi kan
tilby
anstendige
lønns- og arbeidsforhold. Dette må gjenspeiles i markedsprisene for transporten.
Som kjent har vi lenge
jobbet godt med NAV om
utdanning av yrkessjåfører i Trøndelag. Det at vi har utdannet 600 yrkessjåfører i tillegg til de som utdannes
gjennom skolesystemet, har bidratt til at
våre bedrifter ikke har merket sjåførm-

angelen like sterkt som i andre deler av
landet. Dette må ikke bli en sovepute,
for det er fortsatt ikke nok til å møte den
utviklingen vi ser. Mangelen på
sjåfører i EU, bidrar også til
at vi «mister» en del av
våre utenlandske kollegaer. De trengs i
hjemlandet. Derfor
har vi nå sikret oss
muligheten til å utdanne ytterligere 105
yrkessjåfører neste år,
noe som er 30 flere enn
i 2021.

Vi er vitne til hvor
sårbart samfunnet
har blitt.

Nye lærlinger på vei

Den 29. september var regionsjefen på
besøk hos Meldal vgs. Her ventet 14 motiverte elever på å få høre om hva som venter dem i transportbransjen. De var en

Menneske og maskin

MENNESKE OG MASKIN: Alle lærte noe den dagen.

engasjert gjeng med mange historier og
spørsmål. Det er ingen tvil om at disse
ungdommene er vant med praktisk arbeid. Mange hadde allerede arbeidserfaring fra transporten. Dette kommer nok

godt med når de nå skal gjennomføre den
siste etappen av utdanningen på Ole Viig.
Det er bare å ta imot dem når de kommer
på besøk. Vi trenger ungdom som dette i
våre bedrifter.

Den 5. oktober var vi invitert til Salmars
byggeprosjekt i Malm. Her bygges det et
smoltanlegg som skal produsere 20 millioner smolt i året. Det blir det mye laks
av. Prosjektet ledes av Consto og det var
de som ønsket en dag med søkelys på
konflikt mellom mennesker og maskiner.
Vi tok utgangspunkt i vårt kjente opplegg, Venner på veien, selvsagt med en
del tilpasninger til forholdene ute på anleggsplassen. Blindsoner rundt lastebilen
fikk de oppleve ved å sitte bak rattet på
en lastebil fra Tangstad Transport AS. I
tillegg fikk alle oppleve blindsonene
rundt en gravemaskin. Litt kjøring ble
det også på alle mann. Totalt deltok 40
mann på opplegget. Vi gjennomførte
også en del på engelsk da det var ansatte
fra både Polen og Spania. Alle var enige
om at det var en lærerik dag. Alle forsto
også at man parkerer med fronten ut.
Fort gjort å glemme dette når man har
det travelt.

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 7 Nordland, Troms og Finnmark

«Følg drømmen – ikke
strømmen» startet i Tromsø
NLF er sterkt delaktig i
rekrutteringskampanjen
«Følg drømmen ikke strømmen» som startet i Tromsø
11 oktober.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
Sotin, som er en paraplyorganisasjon for
opplæringskontorene innen transportfag
i Norge, NLF og NHO transport. Kampanjen skal besøke hele landet med buss
og lastebiler. Formålet er å rekruttere
ungdommer over hele landet til å ta transportfagutdanning. NAV deltar også på de
ulike stedene turneen har arrangement.

Godt oppmøte

Det var godt oppmøte og god stemning i
Tromsø hvor varaordfører i Tromsø Marlen Bråten sto for offisiell åpning av kampanjen sammen med styreleder i Sotin
Trond Helge Henriksen. Alle steder arrangeres det kvalifisering til kjetting-NM, det var stor interesse for konkurransen blant de fremmøtte ungdommene. Miniexpress og Asko Nord samt

Posten er deltakende på hele turneen.
Påfølgende dag var det Narvik og Harstad som sto for tur, i Harstad var det
godt oppmøte med elver og lærere fra
Stangnes videregående skole, samt flere
av NLFs medlemsbedrifter. Opplæringskontoret Yvia var sterkt delaktig i å gjøre
dagen vellykket i Harstad. I Narvik var
det ingen av de inviterte skolene som
møtte opp!
Etter besøk i Svolvær gikk turen til
Fauske – med godt oppmøte og stor entusiasme. 18. oktober var kampanjebussen
kommet til Mosjøen, hvor Kippermoen

Minnekortesje på Sortland
Lørdag 9.oktober markerte lastebileiere og
sjåfører i Vesterålen bortgangen til Fred Karoliussen. Det var mellom 30 og 40 deltakere
i kortesjen som rullet forbi hjemstedet til
Karoliussen. Dette var et initiativ som ble
startet av «Joffen» eller Johan Sverre Slotnes Fjellheim, som mannen egentlig heter.
Johan Sverre forteller at han etter mottaket
av det triste budskapet om Fred Karoliussens bortgang, følte det var korrekt å gjøre
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ett eller annet for å hedre Fred Karoliussen.
Det er ikke en eneste person innen tungbil-næringen som ikke visste hvem Fred var
– og de fleste har et svært godt inntrykk av
en positiv og livsglad kar som alltid smilte
og hadde en morsom kommentar på lur.
Det ble postet en idé på Facebook – og det
tok bare noen minutter før de første meldte
sin interesse for å delta under minnekortesjen.

videregående
skole var arena
for
kjøring
med simulator
og kjettingkonkurranse.
Det var godt
besøk av NLFmed lem mer
og elever både
fra VK1 og
sistetrinn på ungdomsskolen.

KVU Nord-Norge: Hva vil påvirke behovet for transport i framtida?
Klima ble sentralt på
KVU-verksted i Mo i
Rana denne uka.
- Vi må tenke miljø på alle transportformer, sa en transportør.
Det pågår et stort arbeid med konseptvalgutredningen for transportløsninger i Nord-Norge, KVU
Nord-Norge for enkelhets skyld. Onsdag og torsdag denne uka var representanter fra de statlige transportetatene, næringsliv, regionråd og
organisasjoner samlet til KVU-verksted i Mo i Rana. Uka før ble et tilsvarende verksted arrangert i Alta. På
verkstedene ble det jobbet med spørsmål som:

• Hva preger dagens transportsystem?
• Hva vil påvirke behovet for transport i framtida?
• Og hva slags framtidssamfunn ser vi
for oss?
– KVU-en skal legge grunnlaget for
framtidas
transportsystemer
i
Nord-Norge. All transport, både veg,

jernbane, sjøfart og luftfart inngår i
utredningen, sier Signe Eikenes i Statens vegvesen. Hun er prosjektleder
for det som blir omtalt som Norges
største utredning. NLFs rådgiver i Region 7 deltok i Mo i Rana og regionssjefen Odd Hugo Pedersen deltok i
Alta.
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Jubilanter:

50

16.11

90

02.12

Ingebrigt Naustdal, 6770 Nordfjordeid
Jubilanten kom tidlig i gang med kjørekarrieren. Han begynte å kjøre 7,5 tonn så fort han fikk
lappen som 18-åring. To år senere satt han bak rattet i et vogntog.
I dag er han daglig leder i familiebedriften Naustdal Transport AS, som har over 90 års erfaring
med transport. Selskapet har i dag 20 biler, og konsentrerer seg i all hovedsak om thermotransport.
Ingebrigt Naustdal sitter i dag i NLFs fylkesstyre i Sogn- og Fjordane.

Johnny K. Eriksen, 3018 Drammen
Jubilanten tjuvstartet karrieren med å kjøre bilen for en baker han jobbet for allerede som
14-15 åring. Senere har han kjørt særdeles lovlydig og skadefritt. Først som ansatt sjåfør på de
underligste kjøredoninger for Nøsted Bruk i Drammen, senere som selvstendig næringsdrivende
fra ca. 1960. Lenge kjørte han Scania, men senere ble det både Iveco og Mercedes. Johnny er fortsatt
bilinteressert og godt oppdatert på nye biler. Han leser NLF-magasinet med stor glede.

Last ned
NLF-appen på
App Store eller
Google Play

NLF-appen
Last ned NLF-appen
og få tilgang til mange
av NLFs verktøy og
tilbud.
Er du sjåfør og ikke har passord,
bruk din mailadresse og be om
dette i appen. Forutsetter at du
jobber i en NLF-bedrift og er
registrert hos din arbeidsgiver på
www.lastebil.no

60

NLF-MAGASINET 2021 • NR 7

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.

Jubilanter:

Fødselsdager i desember
75 år
12. Sondre Gardsteig, 3895 Edland
19. Per A. Thorvaldsen, 2019 Skedsmokorset
22. Jan Halvorsen, 3535 Krøderen

70 år
9. Odd Werner Arnesen, 1592 Våler i Østfold
26. John G. Fallet, 2166 Oppaker

50 år
3. Kenneth Brækken, 8665 Mosjøen
8. Svein Robert Engmann, 3157 Barkåker
8. Arnt-Erik Hansen, 9056 Mortenhals
15. Pål Narve Mælen, 2500 Tynset
19. Håkan Fredheim , 2443 Drevsjø
22. Lars Nytrøen, 2500 Tynset

60 år
11. Hans Martinsen, 2032 Maura
26. Ole Jakob Høkeli, 1617 Fredrikstad
27. Endre Rudstaden, 2870 Dokka

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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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

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
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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

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

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

DYRETRANSPORT (FORELØPIG)

90 86 60 00
41 40 35 99

sjr@lastebil.no
tf@lastebil.no

RESSURSGRUPPE SPESIALTRANSPORT 65T+

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

Leder: Hilde Natedal, Forbundsstyret
Fagansvarlig: Jan-Terje Mentzoni
Medlemmer:
Region 2: Kurt Moe
Region 3: John Erik Kjettorp
Region 5: Paal Johannesen

Mobil

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
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

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

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

Kjell Haugland

Inge Råheim

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
Råheim Transport AS
Mobil: 91 66 57 57
E-post: ir@lastebil.no

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.

415 44 400

Fylke

Navn

Mobil

E-post

Fylke

Navn

Mobil

E-post

Østfold

Ole Johnny Sørensen
Steinar Enderød
Jon Brødremoen
Freddy Aasheim

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

olanso66@gmail.com
steinar@enderod.no
jon.brodremoen@online.no
freddy.aasheim@hotmail.com

Rogaland

Leif Harald Kallekleiv
Endre Krakk

90 98 65 10
48 12 48 60

Leifhka@gmail.com
krakk@online.no

Geir Homlund
Helene Homlund
Nicolai Jakhelln
Geir A. Mo

92 85 78 76
92 23 99 02
97 55 58 00
93 03 03 88

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

Hordaland Liv Marie Lie
Torgils Rogne
Frode Børven
Arne Marås

91 35 66 06
91 37 49 81
91 69 30 59
91 81 72 43

livilie@msn.com
torgrogn@online.no
frode.borven@kvamnet.no
arnemara@online.no

Sogn og
Fjordane

Andreas Skrede

91 89 63 30

andreas.skrede@transferd.no

Innlandet

Guttorm Tysnes
Tore Velten
Arne Trondsen
Odd Haakenstad
Oddbjørn Vestli
Kjell Erik Strand

95 77 47 61
90 52 04 38
99 21 19 63
90 61 88 15
91 79 28 38
95 85 57 44

gt@lastebil.no
tore@tamnestransport.no
arntrond@online.no
odd.haakenstad@gmail.com
oddbjorn.vestli@gmail.com
kj-e-str@online.no

Møre og
Romsdal

Buskerud

Per Arne Yri
Eva Karin Høgberg
Tom Pedersen

91 10 61 84
90 10 13 28
91 88 10 00

arne.yri@lifi.no
evaka@live.no
tomsbilb@online.no

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

90 12 70 65
90 10 29 29
90 66 30 40
47 70 72 20
41 54 62 88
94 17 10 65
95 86 34 49

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

Vestfold

Olav Askjer
John Ove Villung

45 91 37 50
93 40 97 70

Olav@askjer.no
jov@vodata.no

Telemark

Anne Lise Øverland
Magne Årvik
Jon Reidar Solstad

99 21 62 01
90 03 43 44
97 58 53 73

aloverland@overlandtransport.no
magne@arne-thorsen.no

Trøndelag Arnt Egil Aune
Per Morten Storhaug
Olav Skarsbakk
Hans Georg Hess
Lars Torstein Halseth
Harald Ulven

91 39 69 69
99 52 69 96
48 04 12 08
95 96 27 04
90 76 20 75
99 21 71 15

post@aune-transport.no
skarvanogroltdalen@hotmail.com
olav@skarsbakk.no
hansg@hesstransport.no
lthalset@online.no
harald.ulven@ntebb.no

Nordland

Robert Birkeland
Kjell N. Nilsen
Kai Nilsen
Reidar Retterholt
Steinar Solberg

91 87 91 00
90 54 08 14
90 54 08 15
90 77 32 07
48 01 30 00

rita@bendiks-transport.no
kjell@kjellnnilsen.no
kai@kjellnnilsen.no
rr@lastebil.no
post@hk-solberg.no

Kjell Fredrik Solberg
Nils Harry Jakobsen

90 72 63 35
41 55 03 23

kjsolb2@frisurf.no
njojako@online.no

Troms

Arnold Hauan
Ann Pauline Eliassen
Karianne Ervik
Elling Haukebøe

95 24 22 23
98 87 50 75
41 69 30 76
90 58 64 90

arnohaua@online.no
ann.p.eliassen@gmail.com
karianne@erviktransport.no
elling@haukeboe.no

Tor Magnar Berge
Harald Reinertsen
Trond-Erik Farestveit

90 67 02 26
91 18 76 24
92 80 13 32

Tor.magnar.berge@gmail.com
har-rei@online.no
trfarestveit@hotmail.com

Finnmark

Torbjørn Mikalsen
Rune Holmen
Yngve B. Harila

90 62 41 88
91 79 86 92
91 74 78 98

thmikals@online.no
rune@holmentransport.no;
yngve@ybh.no

Oslo/
Akershus

Agder

Rogaland

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
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Ring (+47) 95 11 91 81

Alarmtelefon: 415 44 400

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

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.

