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Det viktigste tiltaket mot pandemien er vaksinering sier statsminister Støre,
derfor bør yrkessjåfører likestilles med helsepersonell og sikres sin tredje vaksinedose umiddelbart.» NLFs adm. dir. Geir A. Mo. Side 5

– Disse kontrollresultatene
støtter opp under NLFs ønske
om å regulere varebilsegmentet i transportnæringen, sier
NLFs Hilde Natedal.
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Flom Kjetting AS – med klimafokus inn i fremtiden. Side 36-38

FREMTIDEN
ER SUPER
• Opp mot 8% drivstoffbesparelse
• Økt modularitet
• Digitale bakspeil
Den største lanseringen siden Scanias nye lastebilgenerasjon i 2016.
Ny motorplattform, nye tjenester og oppdateringer styrker vår
posisjon som ledende produsent av premium lastebiler.
For ytterligere informasjon - kontakt din lokale Scania-selger.
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Administrerende direktør Geir A. Mo

Nok et utfordrende transportår nærmer seg slutten. Vi hadde vel alle trodd at solsnu i år virkelig skulle
markere slutten på en pandemi som har preget oss alle i snart to år, men som kjent gikk det ikke slik. I
stedet for julebord og selskapeligheter frem mot en julefeiring så gedigen som bare vi kan få til, blir det
omikron til pepperkakene, ribba og pinnekjøttet. Og kanskje en ekstra akevitt for å holde munnen
desinfisert.
Den nye varianten av viruset vet vi lite om – bortsett fra at det visstnok smitter veldig mye lettere enn
de variantene vi har kjent hittil. Det borger for at alle må være ekstra forsiktige og være svært nøye med
smitteverntiltak.
Hvorfor det? – spør mange. Folk blir jo ikke syke – og de fleste som blir rammet blir uansett ikke hardt
rammet. Og vi i transport har da greid oss så bra. Og det er riktig. Men det jo nettopp fordi transportnæringen har vært ekstremt dyktige på smittevern. Det er en jobb vi må fortsette med – i første rekke
preventivt, fordi vi foreløpig ikke vet hvordan den nye varianten slår ut, hvor syke man blir – og hva
langtidsvirkningene vil være. I tillegg florerer de «gamle» variantene av viruset fremdeles.
Vår næring er samfunnskritisk. Når andre går i hjemmekontor eller inntar sykesenga må våre ansatte ut på veien for å fortsette å levere mat, medisiner og andre varer til butikker, kontorer og fabrikker.
Hvis ikke går samfunnet i stå fortere enn de fleste er i stand til å forestille seg. Og er det noe ingen ønsker
seg så er det en julefeiring eller en start på neste år uten at forsyningslinjene holdes åpne.
Derfor er tiltakene som myndighetene setter inn viktige. Viktige for å begrense smitten som i neste
omgang bidrar til å begrense behov for nedstengning av samfunnet, overfylte sykehus og et skyhøyt
sykefravær. Vår næring stod, sammen med andre, i første rekke i forrige fase av pandemien – og vi
kommer til å stå i første rekke også i de kommende faser. Så får vi håpe at vi en dag greier å slå denne
pandemien tilbake slik at vi kan komme tilbake til en slags normalitet.
Økonomisk har næringen vår hittil greid seg rimelig greit. Men det må ikke underslås at dette ikke
gjelder alle, og ved ytterligere tiltak som begrenser den økonomiske utviklingen må myndighetene
også ta høyde for dette. Pandemien har vist oss at vi er avhengig av en norsk transportnæring med flest
mulig norskboende ansatte. Å stole på at utenlandske transportselskaper kan sikre transport i Norge
kan vi ikke lenger gjøre.
Det viktigste tiltaket mot pandemien er vaksinering sier statsminister Støre. En naturlig konsekvens
av et slik syn, og beskrivelsen gitt ovenfor, er at myndighetene sørger for at samfunnskritiske grupper
får tilbud om en tredje dose snarest mulig. Vi er helt avhengig av disse gruppene for at samfunnet skal
fungere, derfor bør yrkessjåfører likestilles med helsepersonell og sikres sin tredje dose umiddelbart.

God jul!

Nok et annerledes år går mot slutten. Sammen har vi, til tross for
utfordringer, fylt det med aktivitet, resultater og gode minner.
Vi har vist at det skal mer til enn et virus for å slå oss ut.
Slik vil det etter alle solemerker være neste år også. Så la
oss derfor feire jul og nyttår som aldri før, innenfor rammene
av godt smittevern! Og la oss ta vare på hverandre og de som ikke
har det like godt som oss. Fra vår side takker vi for alle gode
minner og godt samarbeid i 2021 og ser med forventning
frem mot 2022!
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Statsbudsjettet:

Budsjettforliket
kan gi lastebileiere
flere verktøy i
klimakassa

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV inneholder
flere positive overraskelser for lastebilnæringa når det gjelder
forutsetningene for å komme i gang med det grønne skiftet.
Både bomfritak for biogasskjøretøy og avgiftskutt på
HVO100 er blant tiltakene det pekes på for å oppnå
klimakutt.
0
6
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Da Stortinget debatterte budsjettforliket
mellom regjeringen og SV den 2. desember, ble NLF spesielt løftet fram da SVs
Kari Elisabeth Kaski fra nasjonalforsamlingens talerstol omtalte fritak i bomringen
for biogasskjøretøy.
– Nå skal biogasskjøretøy få fritak
i bomringen, som blant andre Norges
Lastebileier-Forbund har pekt på at er en
viktig gulrot for at lastebileiere skal kunne
ta beslutningen om å kjøre grønt, sa hun.

AVGIFTSKUTT: Med avgiftskutt på HVO100 kan NLFs
medlemmer i større grad bidra til det grønne skiftet.
Arkivfoto: André Kjernsli

kjøretøy med nullutslippskjøretøy i bomringene.
Han peker på at Stortinget allerede før
sommeren ba daværende regjering om å få
dette på plass. Det førte imidlertid ikke til
handling.
– Vi ble svært skuffet da forrige regjering
i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet skjøt ned stortingets anmodningsvedtak, sier direktøren.
– Begrunnelsen den gang var manglende mulighet til å kontrollere om tanken er
fylt med bio- eller naturgass. Dette er et
dårlig argument, all den tid gassleverandørene er tydelige på at det er fullt mulig
å innføre rutiner for å unngå denne problemstillingen. Dessuten er allerede i dag
så godt som all gass som leveres til veiformål biogass. Frykten for at en mikroskopisk andel av forbruket skal være naturgass slo derfor i hjel et effektivt klimatiltak
for norske lastebileiere, forteller han.
Nå ligger alt til rette for at dette likevel
kan komme på plass i løpet av 2022.

Mulig avgiftsgrep på HVO100 kan
gi store utslippskutt

NLF løftet
fram i finansdebatten

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo,
er glad for at NLFs
innsats nå etter alle
solemerker fører til at
dette kommer på plass i
løpet av neste år. Han forteller at

organisasjonen, i
samarbeid med
andre i transportnæringen, i
lang tid har tatt
til orde for å likebehandle biogassFRITAK I BOMRING: Kari Elisabeth
Kaski (SV) berømmet fra Stortingets
talerstol NLFs arbeid for å bidra til det
grønne skiftet. Foto: Stortinget

Det er også positive nyheter at partiene i
forliket ber regjeringen utarbeide et forslag
om fritak for veibruksavgift for drivstoffblandinger med 100 prosent avansert
biodrivstoff.
– Dersom man får på plass et system der
våre medlemsbedrifter kan få unntak for
veibruksavgift om de fyller tanken med ren
HVO100, ligger alt til rette for store
utslippskutt over natta. Uten behov for
investeringer i ny teknologi, slår Mo fast.
Regjeringen er bedt om å komme tilbake med forslag om dette i forbindelse
med revideringen av budsjettet neste år.
– NLF kommer til å følge opp dette, og
forsikre oss om at forslaget ikke støver ned
i en skuff, avslutter Mo.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 8
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REKRUTTERING

NLF styrker innsatsen for å sikre
rekruttering til transportnæringen
I en tid med store omveltninger og skifter er det
vanskelig å si hva som er det
aller viktigste for næringen
til NLFs medlemmer. Men
det er liten tvil om at uten
lastebilsjåfører stopper det
aller meste opp.
0
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Når vi nå er i ferd med å legge et år med
mye fokus på rekruttering bak oss, er det
gledelig å kunne fortelle at jobben med å
styrke rekrutteringsarbeidet blir ytterligere intensivert i 2022.
REKRUTTERING PÅ MENYEN: F.v. NLFs Kjell Olafsrud er på jakt etter en fagsjef til rekrutteringsarbeidet, og forbundsstyreSom de fleste sikkert husker arranger- medlem Inge Råheim skal lede den landsdekkende faggruppen som skal jobbe med samme problemstilling.
te NLF torsdag 7. oktober et eget seminar Foto: André Kjernsli.
om sjåførmangel og rekrutteringsprobleog problemstillinger som er de mest utmatikk i forkant av landsmøtet på Lille- Varierte oppgaver
strøm. Der fortalte store og små tran- Hver region- og fylkesavdeling ble invi- fordrende i egen region, og bidra med
sportbedrifter om utfordringene deres tert til å peke ut representanter for en slik konkrete innspill til resten av gruppen,
sier Inge Råheim som gleder seg til å ta
virksomheter har med å rekruttere sjå- faggruppe.
fører. Det ble også gitt en oversikt over
«Det vil trolig være en fordel om de fatt på et så viktig arbeid.
hvordan forbundet arbeider med prosom foreslås til dette arbeidet i det
blemstillingene både alene og
daglige arbeider med rekrutte- NLF ansetter fagsjef
sammen med andre mynring/ansettelser, veiledning rekruttering
dighetsorganer og samarav lærlinger, intern opp- I tillegg til opprettelsen av denne fagbeidspartnere.
læring, eller andre gruppen tar NLF ytterligere et grep i
I forkant av landsspørsmål som gjør at rekrutteringskampen.
Arbeidet med
møtet behandlet forde umiddelbart kan
– Vi har opprettet en helt ny stilling i
å sikre rekruttering
bundsstyret utfordrindelta aktivt med utfor- NLF sentralt som heter fagsjef rekruttestyrkes ytterligere
gene knyttet til rekrutming av forslag og bi- ring, forteller NLFs markedsdirektør
tering av yrkessjåfører
dra operativt til at grup- Kjell Olafsrud.
i 2022
der de vedtok følgende:
pens arbeid lykkes»,
Begrunnelsen for dette er behovet for
«Forbundsstyret oppretter
skriver forbundsstyret i sin å koordinere rekrutteringsinnsatsen,
en faggruppe for sjåførrekrutteredegjørelse.
både internt i NLF, men også blant de
ring. Gruppen skal drøfte og fremme
Faggruppen skal ledes av Inge eksterne samarbeidspartnerne.
forslag som skal bidra til økt interesse for Råheim. De fleste husker han som
– Vi tror det er viktig å forankre og
sjåføryrket, samt fremme konkret forslag nyvalgt medlem i forbundsstyret der har samle dette arbeidet hos en person, fortom hvordan antall skoleplasser, antall representerer region fem.
setter Olafsrud som legger til at stillinlæreplasser samt tilgang til antall fag– De som skal delta i faggruppen må gen vil bli utlyst i løpet av de nærmeste
lærere kan økes.»
ha eller skaffe seg god innsikt over tema dagene.
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NYE CITROËN ë-BERLINGO
ELEKTRISK ARBEIDSLYST PÅ VEI!
MEST REKKEVIDDE FOR PENGENE I SEGMENTET: OPPTIL 275 KM (WLTP)
FORVARMING VIA APP
RASKESTE HURTIGLADING (80% PÅ 30 MIN MED 100KW)
HØYEST TILHENGERVEKT (750KG)

FRA

289.900,-

Pris er inkl. frakt og lev.om.kost levert forhandler. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen AS.

Kjøretøykontroll:

32 890

person- og varebiler
kontrollert i år

EFFEKTIV KONTROLL: i år har over 32000 person- og varebiler blitt stoppet for kontroll langs vegene våre. Foto: Statens vegvesen

Over halvparten av de
kontrollerte fikk en eller
annen reaksjon. Skiltskannere bidrar til mer effektive
kontroller og at trafikantene
kommer raskere fram.
0
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Ved utgangen av oktober i år hadde Statens vegvesen stoppet 32 890 personbiler
og varebiler i kontroller langs veien. Av
disse fikk 5 742 bruksforbud, 925 ble
anmeldt for grove feil og mangler, mens
i alt 19 925 fikk mangellapper eller gebyr.
– Når de fleste av dem vi stopper får
en reaksjon, viser det hvor målrettet
kontrollene våre er. Målet vårt er å luke

10
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SKILTSCANNERE: - Vi får sjekket mye av det viktigste på et millisekund, forteller Kjetil Wigdel i Statens vegvesen. Foto:
André Kjernsli

ut flest mulig av de bilene som ikke bør
være på vegen. De som har alt i orden
skal i hovedsak få passere. Det er ingen
tvil om at skiltskannere har gjort oss mer
treffsikre i så måte, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

er forsikret, ikke har utestående mangellapper og ikke er meldt stjålet, sier Wigdel.

Effektivt og besparende

Skiltskannerne er kamera utstyrt med en
teknologi som kalles Automatic
Kontroller uten at du
Number Plate Recognition
(ANPR). De leser regismerker noe
Langt flere enn de
treringsnumrene på
nesten 33 000 som
alle kjøretøy som
ble stoppet for konpasserer automatisk.
Når de fleste av de
troll ble kontrollert,
Hvis en bil har en
vi stopper får en reaksjon,
men det merket ikke
begjæring av noe
førerne noe til.
slag, lyser det rødt
viser det hvor målrettet
– Skiltskannerne
hos
kontrollørene,
kontrollene våre er.
våre gjør det mulig å
og kjøretøyet blir vinKjetil Wigdel
kontrollere biler i løpet
ket inn for kontroll.
av et mikrosekund. Vi får
– Dette gjør at de som
selvsagt ikke gjennomført en
har alt i orden får kjøre videfullstendig kontroll av bilen på så
re uten heft, mens vi kan konsenkort tid, men det vi sjekker er blant an- trere oss om de som har feil eller mannet om den er EU-godkjent og dermed gler. Det er effektivt for oss og alle de
har det mest trafikksikre i orden, at bilen som følger regelverket slipper å stoppe

R
DIT.

#kjettingføre

for kontroll og sparer dermed tid, sier
Wigdel.

Bedre framkommelighet og mer
trafikksikkerhet for pengene

Wigdel understreker at selv om ANPR
er et effektivt og besparende verktøy, vil
det ikke erstatte alle kontroller langs veg.
– Vi vil fortsatt gjennomføre stikkprøvekontroller og vinke inn de som har
åpenbare mangler, som for eksempel feil
på lys. Men vi vil fortsette med å utvikle
ANPR og andre teknologiske hjelpemidler, slik at vi kan få enda mer trafikksikkerhet for pengene og sikre bedre
fremkommelighet i årene som kommer,
sier han.
ANPR-teknologi ble første gang testet
ut i Norge i 2008. Siden da har systemet
blitt kontinuerlig utviklet. Ved utgangen
av 2021 vil Statens vegvesen ha fastmonterte skiltskannere på 16 kontrollstasjoner
og 52 mobile skannere som kan settes
opp hvor som helst langs vegen.

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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NLFs
nettbutikk
NYHET!

Norges Lastebileier-Forbund har nå lansert en nettbutikk eksklusivt
for NLFs medlemmer. Her kan du bestille arbeidstøy, bekledning,
trykksaker og andre profilvarer, også med din egen firmalogo.
Vi har også eksklusive produkter for NLF-medlemmer
som er Fair Transport-sertifisert.

Trådløs Powerbank

Refleks windblocker

Håndsprit
Ryggsekk
med logo

12
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Refleksvest
med logo

Hvordan bestille
fra NLFs nettbutikk
Gå til nettsiden: https://nlf.svendsenprofil.no/soek/list:new. Klikk på logg
på-knappen. Logg inn med e-post og
passord om du allerede har opprettet en
bruker. Er det første gang du bestiller,
klikk på «opprett en konto».

Velg kontotype privatperson eller firma.
Fyll inn firmainformasjon, fakturaadresse,
leveringsinformasjon og velg passord.
Klikk deretter på «opprett en konto».

Nå er du klar for å handle. Klikk på
logg på-knappen igjen og fyll inn
e-post og passord.

NLFs nettbutikk:
https://nlf.svendsen-profil.no/soek/list:new
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Det grønne skiftet:

BIODRIVSTOFF:

Myndighetene må på
banen med et rammeverk
som virker!
For en tid tilbake kunne vi lese i Aftenposten at bruk av
rent biodrivstoff som klimatiltak i Oslo ikke har noen effekt.
Begrunnelsen er at bensinstasjonskjedene kan blande inn
mindre biodrivstoff i den vanlige bensinen og dieselen som
selges, dersom noen kjøper rent biodrivstoff. Både NLF og
Circle K mener det er myndighetenes rammeverk som stikker kjepper i hjulene for å hente ut denne klimagevinsten.
0
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Omsetningspåbudet for biodrivstoff, som
krever at minst 24,5 prosent av alt
veidrivstoff skal være biodrivstoff, skiller
nemlig ikke mellom om biodrivstoffet er
solgt som rent biodrivstoff eller om det er
blandet inn i bensin og diesel.

det som utelukkende selger rent biodrivstoff, men som i tillegg selger bærekraftsegenskapene for det samme
biodrivstoffet til fossilleverandører som
ikke blander inn biodrivstoff selv.
– Dette kalles biotickets, som fossilleverandøren kan bruke for å oppfylle
Dårlig rammeverk
omsetningspåbudet selv om han ikke har
– Circle K er enig i at det ikke
blandet inn en eneste dråpe biohar noen reell klimaeffekt å
drivstoff selv, fortsetter Kleve
kjøpe rent biodrivstoff
Svela. Denne muligheten
dersom det fører til at
skulle selvsagt ikke vært
Den nye regjeringen
det blandes inn mintillatt.
sier de vil satse på biodrivdre biodrivstoff i
stoff. Da må de lage et regelbensin og diesel.
Still krav til
verk som sikrer at rent bioDessverre så har ikke
leverandørene!
drivstoff alltid har reell
myndighetene laget
For å unngå at bruk av
klimaeffekt.
et rammeverk som
rent biodrivstoff ikke
Anders Kleve Svela,
utelukker denne muligfører
til at det blandes
Circle K
heten, og flere drivstoffinn mindre biodrivstoff i
leverandører utnytter dette,
bensin og diesel, mener
sier Anders Kleve Svela, senior
Circle K at det er svært viktig at
fuel product manager hos Circle K.
innkjøpere stiller krav om at det biodrivBlant annet finnes det aktører i marke- stoffet som kjøpes inn, skal være i tillegg
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til det biodrivstoffet som brukes til å løse
omsetningspåbudet. Ved å stille dette
kravet, vil ikke de ulike drivstoffleverandørene kunne bruke det samme biovolumet til å oppfylle omsetningspåbudet.
Det vil heller ikke være mulig å selge
biotickets.
– På den måten sikrer man at rent
biodrivstoff faktisk har reell klimaeffekt, og
at det ikke fører til lavere innblanding av
biodrivstoff i øvrige drivstoff, forklarer han.

Ønsker reel klimanytte

Circle K har et genuint ønske om at rent
biodrivstoff skal ha reell klimanytte. Derfor garanterer vi at milesBIO HVO100
fra Circle K, kommer i tillegg til det biodrivstoffet vi bruker for å oppfylle omsetningspåbudet. For oss er det helt selvsagt

REEL KLIMAEFFEKT: Biodrivstoff kan ha en
positiv innvirkning på klimaet, men bare
dersom myndigheten lager et rammeverk
som duger. Foto: André Kjernsli

DRIVSTOFFEKSPERT: - Circle K har et
genuint ønske om at rent
biodrivstoff skal ha reell klimanytte,
sier Anders Kleve Svela i Circle K.
Foto: Circle K Norge

NLF enig med Circle K
TOMMEL OPP: - Våre
medlemsbedrifter kan
bidra i det grønne skiftet
med det utstyret de har i
dag i stedet for å vente
på en teknologi som ikke
er moden enda, sier NLFs
Geir A. Mo. Foto: André
Kjernsli

at vi ikke skal utnytte enkelttransportørers kjøp av rent biodrivstoff, til å blande inn mindre bio i bensin og diesel.
– Nå har vi en ny regjering som sier de
vil satse på biodrivstoff. Da må de lage et
regelverk som sikrer at rent biodrivstoff
alltid har reell klimaeffekt, uansett hvem
som leverer, påpeker Kleve Svela.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er
opptatt av at syntetisk biodiesel - HVO
100 – gjøres tilgjengelig for sine medlemsbedrifter til en konkurransedyktig
pris. Da hadde dette drivstoffet vært et
svært godt alternativ som umiddelbart
reduserte CO2-utslippene med opp mot
90 prosent.
– Dessverre har myndighetene sørget
for at dette drivstoffer er skattlagt på en
slik måte at det er priset helt ut av markedet, kommenterer administrerende
direktør i NLF Geir A. Mo. Kundene
våre ønsker dessverre ikke å betale det
grønne tillegget for transporten.
Etter NLFs vurdering er det fullt mulig å organisere dette slik at et avgiftsfritak reelt sett reduserer CO2-utslippene.

Man må også huske på at jo flere el-biler
som kommer, jo mer biodrivstoff vil være
tilgjengelig for godstransporten rett og
slett fordi en vil selge mindre fossilt
drivstoff til persontransport.

Kan bidra til grønt skifte nå

– Våre medlemsbedrifter kan derfor
bidra i det grønne skiftet med de utstyret
de har i dag i stedet for å vente på en
teknologi som ikke er moden enda,
påpeker Mo.
Norges Lastebileier-Forbund er glad
for at Circle K har en god og seriøs holdning til dette spørsmålet, og at de ikke
bruker regelverket på en måte som
umulig kunne være intensjonen da det ble
vedtatt.
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Storkontrakt:

STOR ORDRE: Langendorf Flatliner vegghenger er blant de modellene som ligger i ordren fra Ørland Transport. Foto: Vestlandske Trailer as

Ørland Transport med stor
ordre på semitrailere
Ørland Transport og
Vestlandske Trailer har
inngått avtale om levering
av 46 semitrailere i 2022.
0
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Alle trallene er spesialbestilt primært for
frakt av betongprodukter, og fordeler seg
på 25 stk. åpne rettsemier, 13 stk. åpne
rettsemier med 7m uttrekk, 5 stk. åpne
jumbotraller og 3 stk. spesial vegghengere for stående betongelementer.
Vestlandske Trailer er stolt leverandør
av tilhengermateriell til Ørland Transport
gjennom 35år. Avtalen tar det gode forholdet mellom kunde og leverandør enda
et steg videre. Det har etter hvert blitt
mange traller og enda flere lass, mengden
tonn flyttet av Ørland Transport på traller levert av Vestlandske trailer er ikke
målbart.
Begge partene er godt fornøyd med
avtalen, og forteller at de er inne i en god
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FORNØYDE KARER: F.v. Driftsleder Ørland Transport Erik Haugland, ettermarkedsleder Ørland Transport Torbjørn Valheim,
daglig leder Vestlandske trailer Jan Henning Mosvær i Ørland Transports nye lokaler etter at avtalen var i boks. Foto:
Vestlandske Trailer as

vekstperiode. Både kunde og leverandør
ser lyst på fremtiden.

Langvarig og godt samarbeid

– Vi opplever Vestlandske Trailer som en
seriøs og trygg leverandør som vi har

samarbeidet godt med i mange år. Vi er
sikre på at også denne leveransen vil gå
etter planen, sier ettermarkedssjef
Torbjørn Valheim i Ørland Transport.
Partene er godt fornøyd med avtalen og
er enige om at de er tilhengere av kvalitet!

Markedets beste rekkevidde:

eVito varebil Long Range.
eVito varebil Long Range er så avansert som du forventer at elektrisk mobilitet
skal være. Og den er akkurat like funksjonell, trygg og komfortabel som en vanlig
Mercedes-Benz Vito. El-driften medfører ingen begrensninger på lasteromsvolumet
som er på opptil 6,6 m3. Med en rekkevidde på inntil 366 km (kombinert WLTP)
tilbyr eVito varebil Long Range det perfekte alternativet for lokalt utslippsfri
virksomhet, og med en installert batterikapasitet på 100 kWt og 150 kW effekt
får eVito varebil Long Range deg og din virksomhet i farta!

Juridisk bistand i NLF:

NLF-advokatene med
eiendomskompetanse
– Det kan være en investering å la NLF-advokatene
se gjennom et kontraktsforslag før du setter navnet på
papiret, sier Erik Stendal
(34). Han er siste tilvekst
hos NLF-advokatene, og
bringer med seg eiendomskompetanse inn i gruppen.
0
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Gjennom årenes løp et det mange
NLF-medlemmer som har hatt glede av
juridisk bistand fra NLF-advokatene i FERSK NLF-ADVOKAT: Erik Stendal kan hjelpe NLF-medlemmene med utfordringer knyttet til eiendom. – Ikke vent med å
Vectio AS. Her sitter det advokater med be om råd, er hans tips. Foto: André Kjernsli.
spisskompetanse på problemstillinger
som ofte er kjente for NLFs medlemmer,
Han forteller at det ikke er uvanlig at nødvendigvis er lovstridige, men allikevel
noe som skaper trygghet for klientene. At medlemmene eier eller leier ulike forret- i din disfavør, påpeker han.
prisen for bistanden i tillegg er hyggelig, ningslokaler, og at man i den sammener det heller ikke mange som klaheng kan ha nytte av juridisk Ikke vent med å ta kontakt
ger på.
bistand.
Før sørlendingen i februar 2021 begynte
For de aller fleste av
hos NLF-advokatene hadde han flere års
NLFs medlemmer er
Eiendom kan være
erfaring med å hjelpe klienter som på ulibehovet for juridisk
ke måter var kommet i en knipe i forbinkomplisert
bistand ofte knyttet
– Det kan handle om delse med eiendomstransaksjon. Det
Det er viktig å huske
til førerkortbeslag,
kjøps- eller leiekon- kunne være konflikter med plan- og
kjøre- og hviletidstrakt, krav om erstat- bygningsetaten, tvisteløsning, eller utforpå at jussen er mye tøffere
ordningen eller andre
ning
for skade på leid dringer i forbindelse med selve eiendomi forretningslivet enn i
trafikale tvister. Kjøp
eiendom eller fremlei- stransaksjonen.
forbrukeruniverset.
og salg, eller leasing av
eproblematikk, sier han.
På spørsmål om hvorfor han som
kjøretøy, er heller ikke
Det kan også være slik 21-åring flyttet til Oslo for å studere juss,
ukjent. Så hva skal de med
at man ønsker å bygge om sier 34-åringen at han alltid har likt å
en advokat som har sin
eller utvide egne lokaler, da er hjelpe folk, og at han er utstyrt med en
hovedkompetanse på eiendomsdet flere etater og instanser som må kon- iboende rettferdighetssans.
relaterte problemstillinger?
taktes. Noen timer hos en advokat kan
På tampen kommer han med et godt
– En del av NLFs medlemmer kommer fort spare både tide og penger.
råd til NLF-medlemmene – ikke vent
faktisk borti dette, sier Erik Stendal og
– Det er viktig å huske på at jussen er med å kontakte oss til konflikten er et
avslører med sine bløde konsonanter at mye tøffere i forretningslivet enn i for- faktum. Sitter du med et tilbud eller et
han vokste opp på Sørlandet, nærmere brukeruniverset. Motparten kan i forret- kontraktsforslag foran deg som du ikke
bestemt i Kristiansand.
ningslivet tilby deg betingelser som ikke forstår – ta kontakt med oss!
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FRA

289.900,-

NYE PEUGEOT e-PARTNER
Elektrisk arbeidskraft
Opptil 275 km rekkevidde (WLTP) - Hurtiglading (80 % på 30 min med 100 kW)
Forvarming via app - Opptil 750 kg tilhengervekt - Opptil 3 plasser og 4,4 m³

Prøvekjør hos din nærmeste forhandler i dag.

Elbil er fritatt for mva. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold,
utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen AS.

Scania Super:

Scania skal
kjøre på diesel
i mange år til
I en tid der alt ser ut til å handle om elektrifisering og
andre grønne drivlinjer, lanserer Scania en flunkende ny
13-liters dieselmotor. Men det er mer enn motoren som er
ny på denne modellen.
0
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I 1961, åtte år før Neil Armstrong satt sin
fot på månen, lanserte Scania sin første
lastebil med tilnavnet Super. Siden den
gang har det blitt en rekke Super-lanseringer, og mange trodde kanskje de hadde sett
den siste. Slik ble det altså ikke.
NLF-Magasinet var nylig på besøk hos
Scania i Södertälje for å kikke på den nye
lastebilen. Der fikk vi en grundig innføring i hvorfor Scania har valgt å bruke så

mye tid og penger på en helt ny, dieseldrevet modell. Endringen og nyhetene ble
gjennomgått, og det ble selvfølgelig prøvekjøring – både på landeveien og på Scanias tre kilometer lange testbane.
Dette er Scanias største lansering siden
introduksjonen av den nye lastebilgenerasjonen i 2016. I tillegg til en helt ny motorplattform lanseres også tjenester og oppdateringer som Scania mener er med på å
MYE Å SPARE: Kjører man 130 000 km
langkjøring, skal besparelsen være 3000 liter
diesel. Foto: André Kjernsli

konsolidere selskapets posisjon som den
ledende produsenten av tunge lastebiler.
– Vi har fått en del forhåndsbestillinger, det er både uvanlig og gledelig, sier
John Lauvstad i Norsk Scania.
Det er ventet at den nye Super-modellen vil bli leveringsklar i løpet av første
halvår 2022.

«Alt» er nytt
DEN SPEILLØSE: Dette var den eneste modellen vi så uten speil på testsenteret, men vi fikk ikke anledning til å kjøre
den. Foto: André Kjernsli
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Scania ser på lanseringen av den nye modellen som et viktig ledd på veien mot det
grønne skiftet.

• Scanias nye drivlinje har bærekraft i
fokus, med 8 % drivstoffbesparelse
• Investering på mer enn 2 milliarder euro
for å sikre Scanias ledende posisjon
• Store oppdateringer på chassis, rammer,
aksler og tanker for økt modularitet
• Scania ProCare tilbyr 100 % planlagt
oppetid for lastebiler i tidskritiske oppdrag
• Digitale bakspeil for økt sikkerhet
• Scanias vitenskapsbaserte klimamål er
selskapets ledestjerne, som skal nås med
en blanding av energieffektivitet, forny-

bar brensel
og elektrifisering
– Vi ser en transportverden som er i rask endring, der
kundenes krav til den beste totale driftsøkonomien og en bærekraftig fremtid går
hånd i hånd, sier Alexander Vlaskamp,
Executive Vice President and Head of
Sales and Marketing at Scania.
Han mener Scania kanskje har satt seg
høyere mål enn noen annen produsent.

SPEILLØS: Den nye
modellen kan leveres
med kameraer som
erstatter sidespeilene. Vi
fikk dessverre ikke testet
dette. Foto: Scania

Rett og slett fordi de ikke ser noe annet
alternativ enn å faktisk nå målene for
å dempe klimagassutslippene som
Paris-avtalen satte i 2016.

3000 liter diesel spart

Med sin helt nye motorplattNLF-MAGASINET 2021 • NR 8
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Scania Super:

MYE NYTT: På visningen fikk vi detaljerte beskrivelser av alle endringene den nye Super-modellen har. Foto: André Kjernsli

form for Euro 6-kjøretøy, fra 420 til 560
hk, lover Scanias drivlinje drivstoffbesparelser på åtte prosent for langtransportkunder. Alle motorer kan kjøre på
HVO drivstoff, og to av dem kan bestilles
som FAME biodiesel-versjoner. For en
lastebil som kjører 130 000 kilometer
langtransport i året betyr dette 3000 liter
diesel spart.
Det nye drivverket inkluderer også nye
girkasser og aksler, og en førsteklasses
tjeneste, Scania ProCare, for kunder som
ber om 100 prosent planlagt oppetid.
Scania introduserer også et alternativ for digitale bakspeil
for økt sikkerhet.
Med denne introduksjonen ønsker
Scanias å intensivere sin bransjeledende posisjon innen
bærekraftig transport resten av dette
tiåret, og sier samtidig at de forventer at
mange av kundene vil
kjøre på diesel i en del år
fremover.
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– Fornybart brensel og elektrifiserte
kjøretøy vil øke sin andel dramatisk de
neste årene, men vi er alle fortsatt avhengige av forbrenningsmotorer i hverdagen,
sier Vlaskamp. Han mener Scanias nye
motor er viktig, siden den vil bidra til betydelig avkarbonisering resten av dette
tiåret.

Scania ProCare

I forbindelse med lanseringen av den nye
bilen introduserer Scania også ProCare.
Dette er en premium-tjeneste som tar
sikte på å minimere uplanlagte
stopp for kjøretøy som brukes til tidskritiske oppdrag.
Basert på Scania
Flexible Maintenace
legger systemet til
forebyggende komponentendringer for
å unngå unødig
nedetid på bilen.
Kjøretøyet rapporteSPOILERE: Kamerahusene ser ut som
små spoilere. Foto: Scania

rer kontinuerlig status til Scania, og krever handling før en hendelse faktisk oppstår.
– Dette er et avgjørende skritt både for
oss og for våre kunder, sier Johan Falkstrand, direktør og ansvarlig for Scanias
servicetilbud. Med introduksjonen av
Scania ProCare, kan vi nå tilby kundene
100 prosent planlagt tilgjengelighet for
kjøretøyet.

Bilen uten sidespeil

I forkant av lanseringen har det vært
snakket mye, kanskje for mye, om at den
nye lastebilen kan leveres uten sidespeil.
Der det vanligvis sitter store sidespeil finner man nå små «utvekster», som mest av
alt minner om små vinger. Disse huser
altså de kameraene som erstatter de tradisjonelle speilene.
Ingen av testbilene som var til disposisjon ved vårt besøk hadde denne nyheten montert, så det er vanskelig å si noe
annet om dette at det ser pent ut på utsiden. Scania har heller ikke sagt noe om
dette etter hvert skal bli standardutstyr,
eller om det blir noe kjøperen kan velge
selv.

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

LES MER PÅ
CIRCLEK.NO/BEDRIFT

TRANSPORT KONF
Velkommen til Transportkonferansen 2022
på Holmen fjordhotell 21.–22. januar
Fredag 21. januar 2022
09.30–10.30

Registrering og messevandring

10.30–10.40

Velkommen til Transportkonferansen

10.40–12.00

Et konkurransedyktig grønt skifte – er det mulig?

Tore Velten, forbundsleder NLF

Svaret er ja!

Thina Saltvedt, sjefsanalytiker Nordea

Regjeringens bidrag

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (Ap)

NLFs bekymringer og krav

Geir A. Mo, adm. dir. NLF

Samtale mellom innlederne

Moderator: Jan-Erik Larssen

12.00–12.20

Pause og messevandring

12.20–12.50

Fit for 55 – EUs klimaplan for kutt frem mot 2030

Torsten Laksafoss Holbek, NLA-direktør

20 min innledning – 10 min Q/A
12.50–14.00

Pause og messevandring. Innsjekk på rommene

14.00–15.30

Profesjonelle bedrifter er bedre forberedt!

Batterielektriske lastebiler er i full drift allerede!
		
Hydrogen – det beste alternativet for langtransporten?

Jan Carsten Gjerløw, CEO Evig Grønn AS

Biogass får ned utslippene nå – vi trenger ikke å vente!

Steinar Karlsen, LITRA

Samtale mellom innlederne Q/A

Moderator: Jan-Erik Larssen

12.00–12.20

Pause og messevandring

15.40–16.30

Hurdal eller Jeløya... hva er de største forskjellene?

		
		
		
		
Debatt Q/A
16.30–17.15
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Debatt:
Erling Sande, Sp, leder Stortingets
Transport- og kommunikasjonskomité
Terje Halleland, FrP, nestleder Stortingets
Transport- og kommunikasjonskomité
Trond Helleland, H
Nils Kristen Sandtrøen, Ap
Moderator: Geir A. Mo

«Følg drømmen – ikke strømmen»
Slik skal vi få flere yrkessjåfører

19.30

Erling Sæter, prosjektleder,
Grønt Landtransportprogram

Middag

Kjell Olafsrud, markedsdirektør NLF

FERANSEN 2022
Konferansen er for medlemsbedrifter i NLF og andre inviterte. Er du ikke medlem og ønsker
en invitasjon? Send oss en epost på lk@lastebil.no. Påmelding og mer informasjon finner du
på www.lastebil.no. OBS! Om Transportkonferansen må avlyses eller kjøres digitalt på grunn
av restriksjoner vil det ikke påløpe noen kostnader.

Lørdag 22. januar 2022
09.00–09.30

Messevandring
Kaffe og smågodt i messeområdet

09.30–10.00

Nytt fra NLF-advokatene
Juridiske problemstillinger som påvirker din bunnlinje

10.00–11.00

Robert Aksnes, advokat i
advokatfirma VECTIO AS

Vegvesenets time
Nytt fra SVV

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør

Kontroll langs vei – slik luker vi ut useriøse aktører

Kjetil Wigdel, sjef for utekontrollen, SVV

11.00–11.30

Pause og messevandring. Siste utsjekking av rom

11.30–12.00

Hvordan bli en mer lønnsom transportbedrift?
Slik skal vi nå et av våre strategiske mål om mer

Kjell Olafsrud, markedsdirektør NLF

profesjonelle medlemsbedrifter
12.00–13.00

«Teknisk time»
Siste nytt fra NLFs tekniske utvalg.

Kjell Haugland, leder av NLFs

Drøfting av aktuelle tekniske spørsmål som krever
NLFs fokus som f.eks.

tekniske utvalg

• Økte vekter

Dag Nordvik, fagsjef NLF

• Modulvogntog
• Ekstra vekt av batteri?
• Andre aktuelle spørsmål
13.00

Avslutning

13.10–

Lunsj og hjemreise

Tore Velten, forbundsleder NLF

Endringer i programmet kan forekomme

Thina Saltvedt,
sjefanalytiker Sustainable Finance i Nordea,

Jon-Ivar Nygård (Ap),
samferdselsminister

Vegdirektør Ingrid
Dahl Hovland,
Statens vegvesen

Erling Sande (Sp),
leder Stortingets
Transport- og
kommunikasjonskomité

Nils Kristen Sandtrøen
(Ap), Arbeiderpartiets
landbrukspolitiske
talsmann

Terje Halleland (FrP),
nestleder Stortingets
Transport- og
kommunikasjonskomité

Trond Helleland (H),
andre nestlederTransport- og kommunikasjonskomiteen
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Veivedlikehold og beredskap:

– Dette holder ikke,
sier NLF om kaoset
på E6 Stavåbrua

Da Statens vegvesen måtte
stenge brua førte dette til
massive forsinkelser. Norges
Lastebileier-Forbund er
overrasket over hvor dårlig
Statens vegvesen planla
dette, og har nå sendt brev til
vegdirektør Ingrid Dahl
Hovland for å be om en
forklaring
0
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For et par uker siden informerte Statens
vegvesen om brudd i sveiseskjøter i brua.
Dette førte til forsinkelser og behov for å
sette i verk ekstra tiltak. Mandag 30. november ble E6 Stavåbrua stengt for tyngre kjøretøyer, da det viste seg at skadene
i konstruksjonen førte til redusert bæreevne. Alternativ rute ble Fylkesveg 30
over Røros. Dette skulle vise seg å skape
store utfordringer for de som lever av å
transportere varer på veien. Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er
overrasket over hvor dårlig Statens vegvesen har løst dette.
– Vi har forståelse for årsaken til at
Stavåbrua måtte stenge, men er sterkt
kritisk til hvordan Statens vegvesen synes

TELEFONEN GLØDER: -Vi har
fått veldig mange henvendelser fra fortvilte lastebilsjåfører,
forteller NLFs regionssjef i
Trøndelag, Roar Melum. Foto:
André Kjernsli.

å ha håndtert omkjøringsveiene de sender
tungtrafikken inn på, sier han.

Burde har sett dette komme

Norges Lastebileier-Forbund har i hele
dag mottatt meldinger om svært glatte
veier og manglende forsterkninger i vinterdriften, med dårlig fremkommelighet
og redusert trafikksikkerhet som resultat.
– Det har også vært flere ulykker siste

NLF REAGERER: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen har mottatt et brev fra Geir A. Mo i NLF der han ber om
svar på hvorfor stengningen av Stavåbrua på E6 ikke har blitt håndtert på en bedre måte. Arkivfoto: André Kjernsli/NLF

dårlige norske vinterveger blir sendt ut på
veier de overhodet ikke er kjent på og som
i tillegg har dårlig fremkommelighet på
grunn av manglende ressurser til forsterket vinterdrift.
– Summen av dette blir trippelt ille –
store forsinkelser i vareflyten, redusert
trafikksikkerhet og for dårlig arbeidsmiljø for sjåførene, understreker han.

Bruk dispensasjonsretten

STAVÅBRUA.JPG. HELT KAOS: Stengningen av Stavåbrua
på E6 har ført til uholdbare tilstander for tungbilsjåførene som kjører på strekningen. Foto: Kjetil Sletten, Statens
vegvesen.

døgn med stenging av fv30 med ytterligere omkjøringer som resultat, fortsetter
Mo som mener Statens vegvesen burde ha
forstått at dette ville skape utfordringer.
Manglende forsterket vinterdrift gjør at
arbeidsmiljøet til de som har vegen som
arbeidsplass, yrkessjåførene, blir forverret.
Sterkt redusert trafikksikkerhet kommer
i tillegg til forsterkede utfordringer med
overholdelse av kjøre- og hviletid og arbeidstid. De mange utenlandske sjåførene
med redusert kompetanse for kjøring på

Norges Lastebileier-Forbund er også kritisk til at Statens vegvesen ikke har brukt
dispensasjonsretten sin til å åpne den relativt korte delen av Fylkesveg 30 som
ikke allerede er åpnet for modulvogntog.
Dette skaper store problemer for transport av bl.a. matvarer og annet volumgods
som i liten grad utfordrer vektproblematikken på denne vegen. I tillegg er det et
paradoks at veien allerede er åpen for 24m
tømmervogntog. I dette tilfellet mener
NLF det er åpenbart at dispensasjonsadgangen til å åpne også for modulvogntog
burde vært benyttet.
– Når tiltak som stengning av en så viktig transportåre som E6 blir aktuelt,
planlagt eller ikke, må SVV iverksette
omfattende og øyeblikkelig varsling i alle
tilgjengelige kanaler, i tillegg til øyeblikkelig skilting så langt unna stengepunktet
at omkjøring og evt. andre tiltak kan
planlegges i god tid. I tillegg må det øyeblikkelig iverksettes forsterkede og oppfølgende tiltak på omkjøringsveier slik at

god og sikker nok fremkommelighet sikres, sier Mo.

NLF ber om endret praksis

Endelig må dispensasjonsadgangen til
midlertidig åpning for modulvogntog benyttes, evt. sammen med tiltak, for å sikre at vareflyten kan gå mest mulig uhindret.
– Norges Lastebileier-Forbund legger
til grunn at vi kommer til å oppleve flere
stengninger på dette punktet på E6 i tiden fremover, og ber om tilbakemelding
om at SVV vil endre praksis når dette
skjer, avslutter Geir A. Mo.
Etter at Statens vegvesen forstod at de
måtte gjøre endringer gikk de ut med en
alternativ omkjøringsrute, om Molde og
Vestnes.

Omkjøring på flere timer

– Vi anbefaler for tunge kjøretøy omkjøring via Romsdalen E136 Dombås –
Vestnes og videre ferje til Molde. Følg
videre E39 via ferje Kanestraum – Halsa
og så E39 til Klett E6 i Trøndelag, sier
prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen.
Dette betyr i praksis en omkjøring på
flere timer, og sjåføren må i prinsippet
planlegge turen på nytt.
– Vi stiller også spørsmål om de fergestrekningene som er aktuelle for å ta
unna denne trafikken har den kapasiteten
som skal til, avslutter Geir A. Mo.
NLF-MAGASINET 2021 • NR 8
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Varebil:

Hvordan står det
til med varebilene i
transportbransjen?
Imens lastebilene som er ute på veiene er underlagt et
relativt strengt sett med lover og regler er ikke det samme
tilfelle for de som frakter varer i de noe mindre bilene.
0
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Statens vegvesen og A-krim har intensivert kontrollene av disse kjøretøyene, i og
rundt Oslo, og resultatene er nedslående.
Er det som ble avdekket representativt?
Og hva gjøres for at kvaliteten på kjøretøy
og sjåfører i dette segmentet av transportbransjen skal heves?

Umerkede varebiler

Kontrollen har i hovedsak siktet seg inn
på umerkede varebiler som tilsynelatende
driver med varetransport. Det geografiske området er heller ikke tilfeldig valgt. I
og rundt Oslo kryr det av varebiler som
er ute på veien, så kontrollørene fikk nok
å gripe fatt i.
Fasiten etter at kontrollene var gjen-

nomført gir grunn til bekymring. Tre av
fire biler fikk skriftlig mangel. Hver tredje bil fikk kjøreforbud, de aller fleste av
disse på grunn av overvekt, resten var
tekniske mangler. Slitte dekk var også en
gjenganger i kontrollene.
Fem sjåfører ble også anmeldt, for å
ikke ha førerkort i orden. En person gjorde et forsøk på å unndra seg kontrollen,
men ble ganske raskt stoppet av politiet.
Bilen vedkommende kjørte var i så dårlig
stand at den ble avskiltet på stedet.

Skremmende lesing

– Dette er skremmende lesing, sier Hilde
Natedal. I tillegg til å sitte i NLFs forbundsstyre i region 3, er hun leder av

DATT NESTEN AV: Skapet på denne bilen var så vidt festet til kjøretøyet. Foto: Statens vegvesen
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STATUS VAREBIL: Mye tyder på at en del av
varebilene her til lands er i dårlig forfatning.
Illustrasjonsfoto: André Kjernsli.

Norges Lastebileier-Forbunds faggruppe
for nettopp varebiler. – Dette segmentet
av transportnæringen er så å si helt uten
reguleringer, det ser man resultatet av her.
Så langt tilbake som i juni 2015 foreslo
NLF overfor Samferdselsdepartementet
å innføre løyve, etter at dette var drøftet
i NLF sin egen arbeidsgruppe for varebil
og i forbundsstyret.
– Lite har skjedd fra departementets
side, sier Natedal
I Mobilitetspakken fra EU er det foreslått regulering av internasjonal transport
med varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, det
samme mener NLF burde være vurdert
nasjonalt. Det vises til at i denne sammenhengen fremmet NLF for flere år

siden forslag overfor Samferdselsdepartementet om å regulere varebilsegmentet.
Dette er også grundig behandlet i treparts bransjeprogram for transport, som
samlet har konkludert med at en slik
regulering er nødvendig.

Se til våre naboland

– Både Danmark og Sverige har allerede
før Mobilitetspakken ble fremmet, gjennomført en slik regulering av varebiltransport, dog med ulike nedre vektgrenser,
forklarer hun.
Med en varebilpark i såpass dårlig stand
er det fristende å spørre hva som skjer på
regelfronten – både nasjonalt og utenfor
landegrensene.

SKREMT: -Disse kontrollresultatene støtter opp under
NLFs ønske om å regulere
varebilsegmentet i
transportnæringen, sier
NLFs Hilde Natedal.

– Nasjonalt har det skjedd lite, men i
EU’s mobilitetspakke er det vedtatt at det
skal innføres andregenerasjons smart
fartsskriver. Dessuten skal kjøre- og hviletidsregelverket innføres for varebiler i
internasjonal trafikk senest i 2026.
Hva burde norske myndigheter prioritere for å bedre kvaliteten i dette segmentet?

– Det ser jo ut som det er et stort behov
for å få regulert denne bransjen. Det stilles jo i dag ikke mange krav for å etablere seg. Jeg mener at man bør se på en
slags løyveordning. Krav om et HMSkort bør inn. Krav til vandel- og økonomi bør også sees på, avslutter Natedal.
Den drøyeste historien fra kontrollen
var har som ble stoppet med et skap som
satt så løst at det tippet. Sjåførens forklaring var at «bilen ikke var i trafikk».
Dette argumentet ble veiet og funnet for
lett.
Det hjalp kanskje ikke at han også
kjørte uten gyldig førerkort.

NLF-MAGASINET 2021 • NR 8

29

Riktig bruk
av lys
Høstmørket har for lengst senket seg, og vi er på vei
inn i den mørkeste tiden av året. Yrkessjåfører er vel helt
oppdatert på hvilke regler og lover som gjelder, eller er
det kanskje ikke slik? NLF-Magasinet tok en prat med
Dag Nordvik, fagsjef teknikk hos Norges Lastebileier-Forbund
0
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Mange lastebileiere liker å bruke både
tid og penger på ekstrautstyr til «kontoret» sitt. Og noe av det som opptar
mange som har arbeidsplassen sin ute
på veien er lys. Men skjer det egentlig
noe nytt på den fronten, eller er dette et
felt det ikke skjer noe på?
Det er ikke så mange år siden det
skjedde noe som fikk store konsekvenser for våre medlemmer. Ketil
Solvik-Olsen (FrP), som i perioden
2013 til 2018 var samferdselsminister,
fikk til en lovendring som gjorde
at det var fritt frem til å
montere så mye ekstra
fjernlys du ville.
–Dette ble oppfattet som positivt i
vår bransje, men
det bød også på
noen utfordringer,
forklarer
Dag
Nordvik i NLF.
La oss si du monterer mye ekstralys på taket på lastebilhytta. Det gir
deg en kraftig forbedret sikt om
natten, men det kan gjøre kjøringen for
møtende trafikk vanskeligere. I det du
kommer over en krumning i veibanen
vil sjåføren som møter deg få det skarpe
lyset i øynene. Gjerne lenge før du opp-
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dager den møtende bilen. Det kan oppleves veldig irriterende, og i verste fall
skape en farlig situasjon.
–Nyere teknologi kan løse dette, forklarer NLFs fagsjef på teknikk. Autoblending vil si at lysene på bilen registrerer møtende trafikk og slukker
ekstralysene automatisk.
Dersom lyssensoren kobles til ekstralysene på taket er det en god løsning.
Men da må lyssensoren sitte høyt oppe,
ikke nederst på frontruten som noen
har. Noen leverandører har kommet med lys som har lyssensor innebygget. Dette er ganske dyrt, men
som regel veldig bra.
LYSMESTER I NLF: Dag
Nordvik mener de fleste av
oss har godt av en
påminnelse om riktig bruk
av lys på bilen. Foto: André
Kjernsli

Det er altså slik at du kan
montere så mye fjernlys du har lyst/råd
til. Men lyset skal primært være sentrisk montert. Det samme gjelder om
man monterer LED-bar.
–Dette er for at det skal være en sym-

metri, slik at møtende trafikk skal forstå
hva som er midten på kjøretøyet og forholde seg deretter.
Når det gjelder nærlys, er det kun tillatt med to stykker i høyde mellom 50
og 120 cm over bakken. For kjøretøy
med spesialutstyr, som for eksempel
snøplog, kan lyktene settes i overkant
av utstyret.

AUTO-innstillingen kan
lure deg

–En uvane vi ser er at sjåfører, både på
personbil og tunge kjøretøy, kjører med
lysbryteren på AUTO, sier Nordvik. –
Dette er egentlig bare en hjelpefunksjon som merker at bilen kommer inn i
et mørkt område og derfor skrur på
nærlyset.
I en del mindre kjøretøy blir ikke
baklysene skrudd på, og det er ingen
regler som krever dette. I tåke eller snødrev har altså ikke bilene baklys i det
hele tatt.
–Her trenger vi en lovendring som
krever at baklysene tennes, understreker
fagsjefen. I et land som Norge, med
mye mørke og en del dårlig vær har dette mye å si. Enn så lenge får vi passe på
at bryteren ikke står på Auto der baklysene ikke lyser i mørke.

LED-lys til besvær

De senere årene er de gamle glødelampene byttet ut med LED-lys, noe som
gir mange nye muligheter for de som
ønsker ekstralys på bilen. Men det er en
utfordring med denne relativt nye teknologien. Disse avgir ikke varme, og
snø og is som pakker seg på lysene
smelter ikke. Her kan man bli bøtelagt
om lysene, også skiltlysene, er tildekket
av snø og lite synlig.
Og så er det dette med bruk av parklys. Svinger man inn til siden og stopper, skal parklyset på. Ellers tror møtende biler at du er i bevegelse. Vi leste om
en nestenulykke for noen år siden. En
lastebil hadde parkert i en busslomme i
kjøreretningen og sto med nærlys på.
Været var dårlig med snøføyk, og møtende bil trodde lastebilen kom i fart.
Resultatet var at bilen gled over i motgående kjørefelt uten å være klar over det,
og dersom det hadde vært mer møtende
trafikk kunne det gått riktig galt.
Regelen er klar. Står du stille, er det

parklys som gjelder. Derav navnet
parklys.

Rare regler

Forholdet til sitt kjøretøy generelt og
lysbruk spesielt arter seg forskjellig hos
privatbilister og de proffe.
–Jeg tenker at personbilførere og lastebilførere spiller forskjellige roller i
trafikken. Lastebileiere er glad i mye lys,
det er vel og bra. Men de kan med god
samvittighet tone ned litt, i hvert fall
når de står stille, understreker teknikksjefen i NLF.
Det finnes også noen merkelige
lys-regler. Møre-lys er et fenomen som

oppstod på Møre på 80-90-tallet. Disse
sitter oppe i hjørnet av skapene, både
foran og bak. Dette fordi de kjører mye
i tunneler og ønsker å vite hvordan skapet ligger an i forhold til tunneltaket.
Dette er egentlig ikke tillatt, men for de
som kjører mye i tunnel kan dette ha en
betydning.
(Tunneler og bruer som er lavere enn
4,5 meter skal være skiltet med reel høyde).
Til slutt tar vi med en oppfordring
som gjelder året rundt. Bruk blinklys!
Det er med på å skape bedre flyt i trafikken, og riktig bruk av blinklys kan
avverge farlige situasjoner i trafikken.

Bruk blinklys!

–Blink før du kommer til avgjøringen,
ikke vent til du skal svinge av veien, påpeker Dag Nordvik.
Ett lite tips som kan være nyttig ved
overgang fra mye til lite lys:
Kjører du i skapt sollys og inn i en
mørk tunnel, tar det tid før pupillene
åpner seg opp og absorberer det svake
lyset der inne. Et tips er da å lukke det
ene øyet noen sekunder før du kjører inn
i tunnelen, også bytter du om i det du er
på innsiden.
–Her har vi ikke undersøkt lovligheten, men det fungerer, understreker Dag
Nordvik.

MANGE LAR SEG LURE: Kjører du med
lysbryteren i AUTO hele tiden, er det mulig
bilen ikke har baklys på i det hele tatt.
Foto: André Kjernsli

LYS I MØRKET: Det er i prinsippet fritt
frem for ekstra fjernlys på lastebiler,
men det er allikevel noe regler som må
følges. Foto: André Kjernsli
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Rekruttering:

If med lærlingfordel til NLF-bedrifter
Rekruttering av nye sjåfører
til transportbransjen er et
viktig satsingsområde for
Norges Lastebileier-Forbund.
Undersøkelser viser at Norge
trenger 10 000 sjåfører de
nærmeste årene. Nå lanserer
forsikringsselskapet If en ny
avtalefordel for NLF-medlemmene som tar inn nye
lærlinger.
0
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If var nylig med som en av hovedsponsorene i SOTIN sin rekrutteringsturné
Følg drømmen ikke strømmen. Der så de
hvilket arbeid som legges ned for å
rekruttere neste generasjon lastebilsjåfører, og ønsker nå å bidra på sin måte.
Fra og med 2022 lanserer If en ny
avtalefordel som gir NLF-bedrifter som
registrerer seg som lærling-bedrifter hos
If halv egenandel på skader på eget kjøretøy dersom en lærling har kjørt kjøretøyet når skaden skjedde. Avtalen vil i
første omgang være en pilot som går
gjennom hele 2022 før det tas en evaluering.
– Vi som forsikringsselskap er tjent
med at bransjen har tilgang på gode
sjåfører og at disse sjåførene får så god
opplæring og oppfølging som mulig.
Rekruttering av nye og motiverte sjåfører
er derfor noe vi har felles interesse av, sier
serviceansvarlig for NLF-avtalen Sindre
Svenheim.

Pilotprosjekt i 2022

Det er begrenset hva If kan bidra med i
selve rekrutteringen til bransjen. Men ved
å komme med dette insentivet gjør de sitt
til at det skal bli enda mer attraktivt for
NLF-bedrifter å ta inn lærlinger.
– Vi har ikke eksakt oversikt, men interne undersøkelser har gitt oss en indikasjon på at NLFs lærling-bedrifter har
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NESTE GENERASJON: Fagskoleelever og lærlinger skal om få år føre transportbransjen videre. Bildet er fra Oslo Motor
Show tidligere i høst. Foto: André Kjernsli
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VINN-VINN: -Trygge og
gode sjåfører tjener alle
på, sier Sindre
Svenheim i forsikringsselskapet If. Arkivfoto:
NLF

FORNØYD: Jens Olaf Rud
jobber med skadeforebyggende tiltak i NLF.
-Jeg er glad for dette
initiativet fra If, sier
han. Foto: André Kjernsli

lavere skadefrekvens en gjennomsnittet.
Dette tror vi har enn sammenheng med
at disse selskapene ofte har gode rutiner
for opplæring og oppfølging av sine ansatte, sier Svenheim. Vi kan heller ikke se
at lærlinger oftere har skader enn øvrige
sjåfører.
Forsikringsselskapet If håper denne gulroten vil gjøre det litt mer attraktivt å ta
inn lærlinger. Nå vet bedriftene at egen-

andelen ikke blir for høy dersom lærlingene er uheldig og kommer i en ulykke.

Bør inspirere medlemsbedriftene

– Dette er gode nyheter. Lærlingene er
transportbransjens fremtid. Når If kommer med et slikt tilbud, håper jeg flere ser
verdien av dette og tar inn lærlinger, sier
Jens Olav Rud som jobber med skadeforbyggende tiltak i NLF.

FAKTA:
• Lærlinger som får skade på egen lastebil eller varebil betaler halv egenandel, uavhengig i om egenandelen på eget kjøretøy er 10 000, 50 000
eller 100 000 kr.
• Bedriften må være registrert som lærling-bedrift hos If. NLF oversender
liste over lærling-bedrifter som er registrert i deres systemer. Nye lærling-bedrifter må manuelt melde fra til If om dette
• Bedriften må selv informere skadeavdeling om at det er en lærling som
har vært involvert i skaden, da If ikke har noen mulighet til å sjekke
dette manuelt ved hver skade.

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

Foto: Andrë Kjernsli
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Firmapresentasjon – Flom Kjetting AS:

Med godt grep
på bedriften

ANDRE GENERASJON: Ingunn L. Flom
overtok roret i bedriften i 2015. Foto:
André Kjernsli

Da beslutningen om å flytte produksjonen hjem til Norge
ble tatt i 2018 var ringen på en måte sluttet. Men det bar
ikke tilbake til låven der alt startet på midten av 80-tallet.
0
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Hovedkontoret og hovedlageret til Flom
Kjetting AS ligger fint til ved E-18 på
Rugtvedt i Bamble, Telemark. NLFmagasinet bli geleidet inn på et møterom
og får en kopp kaffe med på veien. Utenfor vinduet er sola på vei frem, det ser ut
til å bli en fin og mild høstdag.
– Jeg skulle egentlig ønsker at det snødde nå, sier daglig leder Ingunn L. Flom
og ler.
Det er ikke slik at hun ikke liker sol,
det er forretningskvinnen i henne som
uttaler seg om været akkurat nå. Lever
man av å produsere og selge kjetting liker
man snø og is.

Ingunn L. Flom har, tross sitt etternavn, ikke jobbet i selskapet hele livet.
Hun kom inn i 2015. Men hun har minner om selskapet som går helt tilbake til
barndommen.

Produserte på låven

– Min far, Tor Rasmus Flom, etablerte
selskapet i 1985 da jeg var ei lita jente. I
begynnelsen drev han ikke med kjetting
på heltid, pengene tjente han på annet
vis.
Han drev en matbutikk på dagtid, den
er fortsatt i familien Floms eie. Arbeidsdagen startet med gulvvask i butikken
og fortsatte utover hele dagen. Etter at
han hadde kommet seg hjem og fått i seg
middag, bar det opp på låven for å bygge
kjetting. Faren til Ingunn var ikke redd
for å jobbe, og hun har noen sterke minner fra den tiden.
– Jeg husker lysstripene som trålte ut
mellom bordene i låveveggene, der pappa holdt på utover kvelden, minnes hun.
Etter at han var ferdig på låven kom
han inn. Den siste arbeidsøkten for
dagen besto i å skrive ordrebekreftelser
og fakturaer på en skrivemaskin.
– Han sov nok ikke så mye i den perioden, sier Ingunn.

Landsomfattende avtale
KJETTING-NM: Blåmann-kjettingen ble brukt under kvalifiseringsrundene til Kjetting-NM. Foto: Roar Melum.
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Den ambisiøse forretningsmannen hadde
store planer for kjettingbedriften sin, og

fikk etter hvert en landsdekkende avtale
med Olrich (nå mer kjent som Dekkmann).
Det var mye arbeid og lite fortjeneste
den første tiden, men gründeren var fast
bestemt på å lykkes i dette markedet.
Flom Kjetting AS hadde etter hvert
fått flere ansatte, og det var på tide å si
farvel til låven hjemme på familiegården.
Produksjonen ble flyttet til Ødegårdens
Verk, som var en nedlagt bussgarasje og
bensinstasjon langs det som i dag er gamle E-18.
På den tiden selskapet ble etablert var
det mange, lokale kjetting-produsenter i
landet. Det var kanskje så mange som 1520 stykker, og de fleste leverte produktene sine i relativt nær geografisk
omkrets. I dag ser kjetting-mar-

ENESTE: Blåmann-kjettingen produseres på den eneste kjetting-fabrikken som er igjen i Norge. Foto: Flom Kjetting AS.
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Firmapresentasjon – Flom Kjetting AS:

kedet i Norge ganske annerledes ut, det
er i prinsippet tre aktører i landet.

Siste produsent i Norge

– De ulike markedene å levere kjetting til
er privatmarkedet, transportmarkedet,
landbruket og anleggsmarkedet, forklarer
Ingunn Flom.
Bedriften fortsatte å legge på seg, og i
2007 var det på nytt behov for å flytte på
seg. Det var da bygget de nå holder til i
ble satt opp. Det består av kontorer og
hovedlager, og er allerede bygget på én
gang. Beliggenheten helt inntil E-18 i
Bamble er helt super, og ganske midt
mellom Oslo og Kristiansand hvor det til
stadighet går mye tungtransport forbi.
– Kundene våre har siden vi flyttet hit
gitt uttrykk for at de er fornøyde med at
vi ligger her vi ligger.
Flom Kjetting AS har også et lite lager
i Norkjosbotn, litt sør for Tromsø. Derfra
kan de betjene kundene som holder til i
den nordlige delen av landet, og som kjører nord-sør.

FULL GASS: Lageransvarlig Vidar Andersen har ingen problemer med å få dagene til å gå på denne tiden av året: Foto:
André Kjernsli.

ikke like enkle å ha med å gjøre når det
var snakk om endringer. Med produksjonen flyttet til Mandal, og Norges eneste
kjetting-fabrikk, har de også fått større
fleksibilitet.
Men det var også en annen årsak til at
de tok produksjonen hjem – et verdibasert
valg.
– Vi er stolte av å si at all kjettingen nå
blir produsert på 100% ren, norsk, fornybar energi, forteller Ingunn. Fler og fler i
bransjen snakker om miljø og klimaendringer, vi hørte det senest på NLFs
landsmøte.

Kunne ingenting

Som tidligere nevnt kom Ingunn Flom
inn i selskapet som daglig leder så sent
som i 2015. Hun hadde ingen erfaring fra
bransjen i det hele tatt, men velger å se på
det som en fordel.
– Jeg har flinke kolleger rundt meg på
alle kanter, og fordelen med å være ny er
at man kan se bedriften med friske øyne.
Dette har vært både gøy og utfordrende,
sier hun og legger til at det hele tiden har
vært meningen at hun skulle inn i selskapet.
Hun forteller at den største utfordringen i denne bransjen er at den er utpreget
sesongbetont. Full gass på forvinteren, og
stille om sommeren. Derfor driver Flom
Kjetting AS også med lastesikrings- og
løfteutstyr. Og kjetting-kundene er seg
selv like.
– Alle vet at det er påbudt med kjetting
i lastebilen fra 1. november, men alle
sammen kommer i siste liten, smiler hun.
Da gløder telefonen hos oss.

Blåmann – et begrep

For de som har vært med i transportnæringen en stund er Blåmann-navnet et
begrep, og i løpet av de rundt tjue årene
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Opptatt av klimaet

ENESTE: Blåmann-kjettingen produseres på den enste
kjetting-fabrikken som er igjen i Norge. Foto: Flom
Kjetting AS.

produktet har vært på markedet her det
vært i konstant utvikling.
– Det er mange NLF-medlemmer som
gjennom årene har kommet med konstruktive tilbakemeldinger vi har tatt med
oss på veien. Det har vært nyttig, sier hun
og legger til at det er lite reklamasjoner på
Blåmann-serien.
Produktutvikling var også en av årsakene til at de i 2018 valgte å flytte produksjonen hjem til Norge, etter å ha produsert på en fabrikk i Østerrike siden
2001. Østerrikerne var flinke, men de var

Tilbakemeldingen de får fra kundene om
å ta dette valget er utelukkende positive.
– Vi ønsker å bidra til å sikre gode levevilkår for nåværende og fremtidige generasjoner. Dette innebærer at vi, som
jobber i en bransje som på sett og vis er en
del av utfordringen, forsøker å minimalisere våre utslipp og miljøavtrykk, fortsetter hun.
Men hvordan ser den daglige lederen
på fremtiden i denne litt spesielle bransjen?
– Vi vet at transport på veien vil øke.
Det gjør vei- og anleggsbransjen også.
Med 12 dedikerte ansatte er jeg optimist
med tanke på fremtiden. Men jeg er bekymret for klimaet, både som privatperson og som leder av Flom Kjetting AS.

Vi ønsker alle våre kunder,
samarbeidspartnere og
leverandører en riktig
god jul og godt nytt år!

www.tkgruppen.no • tlf. 907 99 100 • post@tkgruppen.no

Momsrefusjon:

Kjører du på utlandet?

Her er løsningen
for momsrefusjon
på drivstoff

Gjennom NLFs samarbeidspartner Circle K
kan du få hjelp til å opprette
avtale om nettofakturering
eller momsrefusjon hvis du
kjører på utlandet. Slik kan
du i praksis kjøpe drivstoff i
de fleste land i Europa uten
å betale moms.
40
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ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

– Vi hjelper deg med avtaler om nettofakturering eller momsrefusjon hvis du kjører
i utlandet. Gjennom en gunstig avtale
med firmaet Vatserviceinfo i Danmark
kan Circle K tilby momsrefusjon for de
fleste land i Europa, forteller avtaleansvarlig for NLF Circle K, Chris Gregers.
Circle K tilbyr to ulike kort. Det vanlige kortet som brukes her hjemme heter
Circle K-Truck. Dette fungerer i Norge,

GUNSTIG AVTALE: -Systemet gir brukerne bedre likviditet,
sier Chris Gregers i Circle K. Arkivfoto: NLF

tegisk plassert langs alle de mest trafikkerte veiene i Europa.
Med en nettofaktureringsavtale blir den
utenlandske momsen fratrukket på Circle
K-fakturaen. Det betyr at du kan kjøpe
drivstoff og en rekke andre produkter i de
fleste land i Europa uten å betale moms.
– Dette er en god måte å forbedre likviditeten, unngå rentetap mens du venter
på moms-tilbakebetalinger og spare administrasjonskostnader, forteller Gregers.

Gjelder ikke alle land i Europa

Nettofakturering tilbys i Sverige, Danmark, Frankrike, Luxembourg, Nederland. Merk at Tyskland og Østerrike ikke
er på denne listen, siden disse landene ikke
tilbyr momsrefusjon på diesel. (Se egen
faktaboks for oversikt over land som er
dekket for momsrefusjon.)
For å møte kravene til nettofakturering,
må en tanke drivstoff for minimum 400
Euro, 3000 danske kroner eller 4000
svenske kroner. Dersom en tanker drivstoff i utlandet uten å møte dette minimumskravet, kan en fortsatt få momsrefusjon.
– Dersom bedriften i senere tid oppnår
kravene til nettofakturering, vil Vatserviceinfo meddele det til oss. Da knytter
vi opp betalingene i det eller de landene
det gjelder som kan nettofaktureres, sier
Gregers.

FAKTA:

Flere tusen stasjoner

Du vil til enhver tid finne oversikt over
stasjoner på routex.com. Routex er navnet
på samarbeidet mellom fem oljeselskaper
(Circle K, BP, Aral, Agip og OMV). I
fellesskap tilbyr Routex deg tilgang til 18
000 stasjoner i 32 europeiske land. 9 000
av disse stasjonene er spesialtilpasset for
tungtransport, du finner stasjonene stra-

Her får du
momsrefusjon
• Belgia

• Luxemburg

• Bulgaria

• Nederland

• Danmark

• Polen

• England

• Portugal

• Estland

• Romania

• Finland

• Slovakia

• Frankrike

• Slovenia

• Irland

• Spania

• Italia

• Sveits

• Latvia

• Sverige

• Litauen

• Tsjekkia

(Tyskland og Østerrike har også
momsrefusjonsordning, men ikke
på diesel. Se egen faktaboks for
øvrige produkter og tjenester som
utløser mulighet for refusjon.)

FAKTA:

Minimumskrav for
momsrefusjon
Sverige og Danmark. Men skal du videre
ut i Europa trenger du Circle K Routex-kortet.

FAKTA:

Land

Årlig

Kvartalsvis

EU-land

EUR 50

EUR 400

Luxembourg

EUR 250

Ikke mulig

Danmark

DKK 400

DKK 3000

Sverige

SEK 500

SEK 4000

For å få momsrefusjon, må alle
fakturaer sendes til Vatserviceinfo
kvartalsvis eller etter utgangen av
året, men ikke senere enn slutten av
mai.

Disse varene og tjenestene
åpner for momsrefusjon
• Bensin / Diesel / Smøreolje
• Reservedeler / Tilbehør
(lastebil / buss)
• Reparasjoner / Service
• Veiavgift / veikort
• Telefonavgifter
• Bespisning
• Representasjon
• Hotellovernatting
• Messebesøk
• Messekostnader ved deltakelse
som utstiller
• Gaver
• Taxi / billeie
Kontaktinformasjon vedrørende
momsrefusjon: mail@vatservice.dk,
eventuelt tlf. +45 36 96 73 61
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REKRUTTERING

Hvordan bli yrkessjåfør gjennom
Har du kommet et stykke på vei i din videregående utdanning og ønsker å skifte retning for å bli yrkessjåfør? Lurer du
på hva din kompetanse er verdt? Her er en del spørsmål og
svar som kan gjøre deg litt klokere.
0

GODT I GANG: Har du tatt førerkort klasse C, er du
etterspurt hos lærebedriftene i transportbransjen og
godt på vei til å bli yrkessjåfør. Foto: Torgeir Haugaard/
Forsvaret.

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Hvem passer FOB for?

FOB er egnet for de som har fullført videregående skole, enten to år på yrkesfag
eller minst ett år studiespesialiserende,
men som ikke ønsker å fortsette i den utdanningen de har startet på. Etter to år
på yrkesfag eller ett år på studiespesialisering har man gjort seg ferdig med alle
de obligatoriske fellesfagene som man
trenger for å ta et fagbrev.

Hvor lang blir læretiden?

Ved å bestå alle de nevnte fellesfagene vil
en få godskrevet minst 6 måneder av opplæringstiden. Da gjenstår det 3,5 års læretid i bedrift. For en som har fullført vg1
Teknologi og industrifag (tidligere Teknologi og Industriell Produksjon) og deretter f.eks vg2 Industriteknologi vil læretiden bli 2,5 år.
Dersom en allerede har førerkort på
tunge klasser, vil det gi ca. 3 måneder

fradrag. Relevant arbeidserfaring kan
også godskrives. Opplæringskontorene vil
bistå med å gi råd om veien frem mot fagbrev i konkrete tilfeller.

Hva om jeg mangler fag fra
videregående?

Hvis du mangler ett fag og er motivert for
å ta det faget som privatist, så finnes det
eksamensforberedende kurs i regi av fylkeskommunene. Da må man bestå eksamen i løpet av læretiden.
Hvis du mangler flere fag (f.eks ikke
har fullført vg2 eller vg1) så kan den beste løsningen være å tegne kontrakt som
lærekandidat (opplæringskontrakt i stedet
for lærekontrakt). Opplæringen blir den
samme som en lærling, men du avslutter
med en kompetanseprøve i stedet for en
fagprøve og får kompetansebevis i stedet
for fagbrev. Deretter kan du jobbe i minimum 12 måneder og ta fagprøven som

praksiskandidat. På den måten kan man
bli fagarbeider uten å ha gått på videregående skole.

Yrkessjåførkompetanse – YSK

LÆREBEDRIFTER: Det finnes mange ulike transportselskap som ønsker lærlinger velkommen. Foto: André Kjernsli
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YSK er et felles europeisk regelverk som
sier at alle som skal kjøre gods eller personer mot betaling (vederlag) må ha bestått YSK-eksamen hos Statens vegvesen.
Alle som har lærekontrakt, vil få en dispensasjon (midlertidig kjøretillatelse) fra
Statens vegvesen som vil gjelde hele læretiden eller frem til man har bestått den
teoretiske YSK-eksamen hos Statens vegvesen. Dette gjelder også for de som ikke
har fylt 21.

REKRUTTERING

«Full opplæring i bedrift» (FOB)
at man mister rettigheter eller opplæringstid.

Hva er FOB - Full opplæring i
bedrift?

Vognførere fra Forsvaret

Vernepliktige med førerkort klasse C kan
begynne som lærling i en sivil bedrift, i
prinsippet dagen etter dimisjon. Det lokale opplæringskontoret dekker kostnader med 140 timers YSK-kurs og vil anbefale den aktuelle fylkeskommunen om
å godskrive 6 måneder av førstegangstjenesten som læretid. Opplæringskontorene
hjelper til med å beregne læretid, finne
lærebedrift og ordne med lærekontrakt.

Hva med lønn?

Alle lærlinger har krav på lønn i hele læretiden. Som et utgangspunkt skal brutto
lønn gjennom hele læretiden utgjøre

minst 1 brutto årslønn for en nyansatt
fagarbeider i bedriften. Lærlinger med
lengre læretid enn 2 år vil, normalt sett,
ha 80% av nyansatt fagarbeiderlønn i den
læretiden som overstiger 2 år. Faste og
variable tillegg (overtid etc.) skal lønnes
som hjelpearbeider (fast ansatt uten fagbrevtillegg). Hele utdanningen er gratis.

Kan man bytte lærebedrift
underveis?

Ja, det er fullt mulig. Det er opplæringskontoret som står som ansvarlig for lærekontrakten, mens bedriften er ansvarlig
for arbeidsavtalen. Det er derfor fullt
mulig å bytte lærebedrift underveis, uten

Opplæringstiden mot fagbrev er generelt
4 år. «Normalløpet» kalles 2 + 2 (2 år skole og 2 år lærling i bedrift). Så finnes det
flere varianter for de som ikke har gått
«riktig» vg1 og/eller vg2 for å ta fagbrev
som Yrkessjåfør.
Det viktigste kriteriet er om kandidaten har bestått alle fellesfagene på vg1 og
vg2 yrkesfag. Disse fagene er norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap
og kroppsøving. Ved å fullføre og bestå 2
år yrkesfaglig eller 1 år studiespesialiserende eller studieforberedende har en
gjort seg ferdig med alle fellesfagene.
Deretter kan bedriften, i samarbeid
med sitt opplæringskontor, overta resten
av opplæringen frem mot fagprøven.
Opplæringen kan starte fra den dagen
bedriften og kandidaten blir enig. Dersom en allerede har førerkort for tunge
klasser så er det ingen søknadsfrist. For
de som kun har førerkort klasse B starter
læretiden med et 19 ukers yrkessjåførkurs
ved en av våre 11 landslinjer, der man tar
førerkort for tunge klasser. Her gjelder
søknadsfrist (ca. 1.november).
Søkere med lærekontrakt blir rangert
foran søkere uten lærlingkontrakt. Opplæringskontoret kan bistå med å finne
aktuelle bedrifter som har ledige læreplasser, som kandidaten deretter selv søker til.
Alle lærlinger/lærekandidater på
FOB-kontrakt må avlegge en tverrfaglig
eksamen (YRK3102) før de kan meldes
opp til fagprøve. Dette er en 5-timers
skriftlig eksamen. Opplæringskontoret
kan hjelpe til med eksamensforberedelser.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med ditt nærmeste
opplæringskontor. Du finner oss på

www.sotin.no
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Koppen 2022:

FOTO: Circle K Norge

Circle K spanderer kaffen
på deg som NLF-medlem!
Vår samarbeidspartner på
drivstoff gjennom en årrekke ønsker også i 2022 å tilby
NLF-medlemmene gratis
kaffe. Ny kopp kan du også
få, eller kanskje det er slik at
fjorårets kopp tåler et år til?
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Circle K setter søkelyset på miljøet, og
det gjør også mange av våre medlemmer.
Både de og NLF vet at de aller fleste
NLF-medlemmene har kopper fra tid-
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ligere år, og en god del gir uttrykk for at
de ønsker å gjenbruke koppen. På bakgrunn av det har Circle K også i år to
varianter av gavekort: Ett for ny kopp og
avtale, og ett for bare avtale. I utsendelsen
er det lagt hovedvekt på kun kaffeavtalen.
Koppen 2022 er nå tilgjengelig på våre
stasjoner.

Viktig informasjon:

Skulle du allikevel ha behov for en ny
kopp/kopper, kan du returnere gavekortet/ene, så sender vi deg nye gavekort på
koppen tilbake.
Gavekortet returneres til: Circle K
Norge AS, att: Hanne Karine Christensen. Postboks 1176, Sentrum, 0107 Oslo.

Oppgrader til Premium
Koppen

Ønsker du en Premium Kopp kan du
oppgradere til den ved å betale et mellomlegg. Premium Koppen er større og
har termofunksjon for å holde på varmen lenger.

Truck Deal – spesialtilbud til
deg som NLF-medlem

Circle K ønsker å minne om denne
medlemsfordelen.
Som NLF-medlem får du Truck Deal
– opp til 25% rabatt på en rekke matvarer hos Circle K, som for eksempel
baguette, matpakke og hamburger.

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
Kjersti Hovland
Henning Fevang

kjersti.hovland@nordeafinance.com
henning.fevang@nordeafinance.com

Hilde Jepsen

hilde.jepsen@nordea.com

906 21 021
984 72 184
934 99 194 (Østfold)

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

916 31 095
995 47 759

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

916 19 569
990 90 200

alexander.gramm@nordea.com

932 89 932

daniel.orseth@nordea.com

416 57 342

jan.erik.sliper@nordea.no

902 55 899

marie.wahler@nordeafinance.com
elisabeth.mykjaland@nordea.com
magnus.skaar@nordea.com

416 19 043
959 27 446

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

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

Region 6
Knut Byrkjeland
Elin Volden

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

970 66 997
932 44 447

hilde.varem@nordea.com

900 69 973
992 04 934
907 33 212

Region 2
Kari Fritzvold Malones
Helge Halbakken
Region 3
Hanne Johansen
Stian Bye Kittilsen
Alexander Gramm
Daniel Orseth
Region 4
Jan Erik Sliper
Marie Wæhler
Elisabeth Mykjåland
Magnus Skaar

Region 7
Hilde Varem
Frode Bjørkestøl
Per Gunnar Hansen
Elise Kulseng

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

907 57 230

996 20 150

Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Endelig sammen
på Storefjell!
Vi må innrømme at vi så frem til årets store samling på
Storefjell med ekstra stor spenning. Vi utsatte arrangementet
flere ganger, før vi i fjor måtte bite i gresset og utsette på
ubestemt tid. Vi led og jobbet oss gjennom koronavinteren,
før vi fattet håp om lysning utover sommeren.
0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Og endelig, 22. til 24.oktober kunne 420
transport- og lastebilvenner samles til et
etterlengtet gjensyn.
NLF region 1 og 2 klager ikke på oppmøtet, og de som stilte opp var topp motivert og i et utmerket humør. Vi har forståelse for at enkelte av smitteårsaker
valgte å bli hjemme denne gangen, men
for alle som reiste til fjells, ble dette en

lenge etterlengtet vitamininnsprøytning.

Regjeringsskifte og grønt skifte

Et felles stikkord for årets høstmøte var
«skifte». Landet har vært gjennom et
Stortingsvalg og det resulterte i regjeringsskifte. Etter åtte år med blågrønn
regjering, skal nå en ny rødgrønn regjering styre samferdselspolitikken. Derfor

STOREFJELL: Debatt om drivlinjer i storsalen. Foto: J.
Kristian Bjerke

BILPRODUSENTENE: F.v. Volvos Magne Flakk, Mercedes Benz ved Sebastian Blum, og til slutt John Lauvstad fra Norsk
Scania. Foto: J. Kristian Bjerke
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var spenningen ganske stor da Arbeiderpartiets Sverre Myrli og FrPs Tore André
Johnsen gikk i klinsj om hvor vi har vært
og hvor vi skal.
At de to debattantene var enig om ganske mye gir et visst håp om at en ny regjering ikke vil gjøre store negative endringer
i den forrige regjeringens satsinger. Det
er i stedet grunn til å håpe at en ny regjering vil sette enda mer søkelys på drift-,
vedlikehold- og vinterdrift enn de tidligere regjeringspartnerne hadde.

de store lastebilprodusentene spørsmål
om hva de tror om fremtiden? Blir det
elektriske lastebiler? Blir det hydrogen,
HVO100, flytende biogass?
Vi fikk noen spådommer, men selvsagt
ingen klare svar. Men temaet begynner
for alvor å oppta våre medlemsbedrifter,
spesielt nå når Euro6-motorene for alvor
skal skiftes ut.

Godt å møtes

Evalueringen etter konferansen viser at
folk var svært fornøyd med arrangementet
og at det var godt å møtes igjen. Temaene
var interessante og gode. Mange fikk også
med seg en flott utstilling og seminaret
om Tacho Online.
Når det nå for alvor ser ut til at viruset
ikke helt slipper taket, er vi glad for at vi
fikk denne anledningen til å møtes faglig
og sosialt. Velkommen tilbake om to år.

Jubileum og
bokprosjekt i
Østfold

Grønt skifte

De av oss som så vidt husker de svenske komikerne Hasse og Tage,
kan se for seg
sketsjen der Hasse
sitter i bilen og
venter på grønt
lys. Han har en
bil foran seg. Når
det skifter til
grønt, skjer det ingenting med bilen
foran. Hasse hisser seg
opp og går til slutt ut av bilen og frem til den treige fyren i

bilen foran. Vinduet rulles ned
og Hasse skriker «Varfør
kør du inte? Det blir
inte grønare nu!!»
Tilsvarende
spørsmål er det
mange som stiller
i klimapolitikken.
Kan vi ikke bare
kjøre, det blir ikke
grønnere nå? Vi
tror likevel de fleste
har fått med seg at vi
bare er i begynnelsen av
å skifte det grønne lyset.
NLF region 1 og 2 stilte derfor

Et felles stikkord for
årets høstmøte var
«skifte»

NLF Østfold fyller 75 år i år! Og hvem
skulle vel egentlig tro det? Fylkesforeningen oppleves like «rampete» og
aktiv som den var i sin ungdom.
Styret og medlemsbedriftene er levende opptatt av transportbransjens
ve og vel og det jobbes iherdig med
aktuelle saker, både i Østfold og i Viken.
Da foreningen i 1986 fylte 40 år, ble
det skrevet en liten bok i sakens anledning. Dette er et prosjekt
man ønsker å gjenta og det er engasjert en profesjonell forfatter for å
samle foreningens 75-årige historie
mellom to permer. Planen er å avholde et koronaforsinket jubileum i mars
2022, med mange gjester og lansering av den nye boken.
Det er bare å glede seg!
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Region 2 Innlandet

Tillit er viktig
ved kontrollene
Utekontrollene er viktig for lik konkurranse og økt
trafikksikkerhet. Useriøse aktører skal lukes ut. Samtidig
kan antall ulykker reduseres. NLF mener at gjensidig tillit
gir bedre kontroller. Nylig deltok regionsjefene i region 1 og
2 på et seminar for inspektørene. Vi har oppsummert vårt
innlegg i et brev til Statens vegvesen. Her er et utdrag.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Vi fortalte innledningsvis om forbundets
arbeid og strategi. Ansvarlighet, trafikksikre og effektive veger og like konkurransevilkår, er blant NLFs viktigste verdier og mål. Dessverre ser vi at useriøse
aktører spekulerer i lovbrudd for å tjene
mer penger. For eksempel:
• A lvorlige brudd på kjøre- og hviletid
• Grov overlast

• Manglende lastsikring
• Momsunndragelse

• Ulovlig fylling av anleggsdiesel
• Brudd på kabotasjeregelverket
• Underbetaling av sjåførene

NLF er derfor tydelig i møter med politikere: Kontrolletatene må tilføres mer
ressurser, bedre verktøy og samarbeid
som gjør det enda vanskeligere for bevisste lovbrytere å frakte gods på norske
veger.

Saker som ble tatt opp

Sjåførmangelen øker. Fire av 10 NLFbedrifter oppgir at de har ubesatte stillinger. NLF og andre aktører i bransjen
samarbeider om rekruttering. Vi ber også
om at Utekontrollen behandler unge sjåfører ekstra godt. Lovbrudd skal selvsagt
påpekes, men ikke på en slik måte at vi
mister ungdommer som vil inn i bransjen.
Kontrolløren som er «helt sjef», kan bryte ned tilliten.
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Statistikker og pressemelding
forteller ikke hele sannheten

Små og store brudd blir gjengitt i lokalavisene og på fagbladenes nettsider. Når
en nyhetsmelding leser opp i NRK – og
det fortelles at åtte av 15 kjøretøy fikk
kjøreforbud i en kontroll – får
lytterne et feil bilde av
bransjen. Spesielt hvis
flere av bruddene er
mangel på riktige dokumenter, kalibrering
av skriver, gjennomført EU-kontroll der
verkstedet har glemt å
registrere resultatet e.l.
Pressemeldingene og
bilder går ofte rett inn i
avisene. Statens vegvesen Rogaland har etter oppfordring fra NLF
begynt å legge til en setning i pressemeldingene:
«XXX kjøretøy ble kontrollert for vekt
og lastsikring med alt i orden».
En slik opplysning gir et betydelig
bedre inntrykk av bransjen. Vi ber derfor
om at kontrollørene i Hedmark, Oppland og Romerike får instruks om å bruke den samme formuleringen.

årsaken til trafikkgebyret. Kun dato og
registreringsnummer på kjøretøy. Samtidig vil seriøse bileiere komme i gang
med verkstedbestilling og reparasjon
snarest mulig.
Det samme gjelder for brudd på kjøreog hviletid. Bileieren får en straff
som er dobbelt så høy som
sjåføren, men har ingen
mulighet til å vite hva
dette gjelder. Fakturaen fra Statens innkrevingssentral forteller
fortsatt like lite. Derfor må kontrollseddelen også sendes på SMS
eller epost til bileier.
Under møtet ble det hevdet at en slik SMS er brudd på
GDPR. Vi har vanskelig for å forstå at
dette er tilfellet når det gjelder feil på
bilen eller brudd på kjøre- og hviletid.
Her må kontrollørene endre praksis.
Dette samarbeidet er helt avgjørende for
gjensidig tillit og enda sikrere kjøretøy
på vegene våre. For ingen av oss vil vel
betale en regning når vi ikke konkret vet
hvorfor avsender skal ha penger?

Useriøse
aktører skal
lukes ut.

Send SMS til bileier

Bileier straffes nå strengere enn tidligere ved brudd som oppdages i kontroller.
Blant annet ved overvekt. Statens Innkrevingssentral oppgir ikke hva som er

Lang ventetid ved teknisk kontroll

Ved kontroll av for eksempel dekk, må
alle innom. Når det er stor trafikk medfører dette at det kan bli betydelig forsinkelser. Det er ikke uvanlig med 35 minutters ventetid før en når fram til vekta.

SNAKKET FOR MEDLEMMENE: Regionsjefen Kristian Bjerke
og Guttorm Tysnes tok opp innspill fra medlemmene.

Dette kan medføre at sjåfører ikke rekker hjem og må overnatte i lastebilen.
• Hva kan gjøres i slike tilfeller for å korte ned ventetida?
• Hva kan sjåføren gjøre med hensyn til
kjøre- og hviletid?

To konkrete spørsmål i tillegg:
• Hvor på dekket skal mønsteret måles
og hvor presist er måleutstyret?
• Det er ulike datoer på kravene til mønsterdybde og vinterdekk. Jobbes det
med å lage en felles dato for begge?

Flisepikking ved kontroller

Noen av de andre sakene som ble tatt opp:
• Vask av bilen under ukehvil.
• Løye for feil firma, men med samme
bileier.
• Hva medfører muntlig advarsel ved
kontroll?
• Sikring av krokkasser.

Når det slås ned på det sjåførene opplever
som bagateller, fører det til både irritasjon
og unødvendige kostnader. Eksempel:
Noen dager etter 1. november blir det gitt
et forelegg på 2000 kroner på et hengerdekk som er litt kantslitt. Det var totalt
16 dekk på settet og dette dekket hadde
tilstrekkelig med mønster i midten. I vår
hørte vi om kontrollører i Østfold som ga
bot for to slitte dekk til et vogntog. Mønsterdybde 4,5 mm. Det skjedde ifølge
lastebileieren på tørr asfalt to dager før
fristen gikk ut.
I begge disse tilfellene burde det vært
mulig å gi en muntlig advarsel og beskjed
om at dekkene må skiftes snarest mulig.

Det er positivt at transportørene merkes som røde, gule eller grønne. Bedrifter
med mange feil, skal oftere inn til kontroll enn konkurrenter som ikke har lovbrudd. Vi er fornøyde med når Statens
vegvesen får bedre utstyr og bedre arbeidsforhold, slik at etaten lettere kan
luke ut de useriøse transportørene.

Du kan hjelpe Simen tilbake i jobb

Han har vokst opp i
lastebilen og vært yrkessjåfør siden han fikk førerkort. Men for et år siden
våknet Simen (27) opp
med voldsomme smerter
i foten.
0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Han har blitt undersøkt av eksperter
og har prøvd flere ulike behandlinger.
Ingenting har virket. Tvert imot.
Smertene har spredd seg. Det siste
året har vært et helvete for Simen
Gangnes fra Skarnes.
– Hvis noen kommer borti foten
min er smertene så sterke at jeg
nesten besvimer, sier han. Smertene
er så sterke at mange ikke ønsker å
leve lenger. Derfor kalles sykdommen

SYKEMELDT: Simen Gangnes (27) er yrkessjåfør i far
Johnnys firma, men har vært sykmeldt i et år. Vil du
bidra med støtte til behandling i USA, slik at han
kan bli frisk igjen?

«selvmordsyndromet». Men det korrekte er et komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS).
Hver dag er en kamp for Simen.
Ofte blir han liggende i senga uten å
røre seg. Han er nær ved å besvime
hvis noen kommer borti foten. Å jobbe er helt utenkelig, men han et sterkt
ønske om å komme tilbake til sjåføryrket. Pappa Johnny og resten av familien har det også vondt og savner
unggutten slik han var før.
Det finnes et sted som kan hjelpe:
Spero-klinikken i USA er den eneste
klinikken i verden som er spesialisert
på dette feltet. 84 prosent av pasientene blir friske. Behandlingen tar
minimum tre måneder. Behandling,
reise, kost og losji vil koste minimum
700 000. kroner. Derfor er det opprettet en spleis for Simen. Har du lyst
til å bidra?
Les mer her: www.spleis.no/project/202144
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Samarbeid for styrket vinterdrift
og mer oppetid på Haukeli
Statens vegvesen, Mesta og
NLF har gjennom lengre tid
hatt en god samarbeidsprosess for å få økt oppetid over
Haukeli på vinterstid. Tiltak
iverksettes fra denne vinteren
og ytterligere planlegges til
neste år. Enigheten mellom
vinterfjellsaktørene ble humoristisk døpt til «Haukeliplattformen».
0

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no

STYRKET VINTERDRIFT: Nøkkelpersoner fra SVV, Mesta, NLF og NLF medlemsbedrifter samlet på Haukeliseter

Kommende vinter settes det inn ekstra
utstyr for å holde veien mest mulig åpen.
I tillegg legges det opp til forbedringer i
informasjonsrutinene. NLF på sin side vil
øke sitt søkelys på holdninger og kompetanse overfor transportbedrifter og sjåfører. Spesielt må bevisstgjøringen rundt
kjettingbruk styrkes.

Medlemsbedrifter med mye kjøring
over Haukelifjell har vært tungt inne i
samarbeidsprosessen. Deres erfaringer og
ideer har spilt en viktig rolle i arbeidet.
Både Vegvesenet og vinterdriftsentreprenøren har vært lydhøre, og det har vært
en konstruktiv tone gjennom både møter
og annen dialog.

Det er håp om at de første tiltakene
denne vinteren skal gi positive resultater.
Spesielt store forventninger har vi fra
transportnæringens side til at spesialkolonner for lastebiler skal hjelpe ytterligere.
Først må imidlertid kolonneoppstillingsplasser på begge sider av fjellet fullføres
før neste vinter.

Kjetting- og vintervettkampanje på fjellet
I forbindelse med at årets
kjettingdager ble markert
var NLF og Statens vegvesen ute en rekke steder i
landet for å informere om
norske vinterforhold og
kjettingbruk

I Østfold stilte den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) opp
sammen med vegdirektør Ingrid Dahl
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VINTERVETT: F.v. SVV Sør driftsdirektør Stein Roger
Nilsen, Jens Olaf Rud (NLF), Svein Terje Brekke
(Suldal Transport) og John Holsgar Nilsen

Hovland og NLF-ledelsen for å nå ut
til sjåfører som kom over grensen
mellom Norge og Sverige. Region 3
og 4 hadde tatt plass ved kolonneoppstillingene på begge sider av Vågslitunnelen. SVV Sør sin driftsdirektør
hadde tatt med seg flere fra sin stab
for å møte lastebilsjåfører på vei til
eller fra Vestlandet. Det ble mange
hyggelige og nyttige samtaler med
sjåfører som fikk utdelt brosjyre med
henholdsvis dekk- og kjettinginformasjon og «fjellvettregler» for lastebilsjåfører.

Vellykket veikonferanse på Notodden
Statssekretær Mette
Gundersen, nye og gamle
stortingspolitikere, deltakere
fra fylker, kommuner, organisasjoner og andre deltok
da søkelys ble satt på veiforbindelsen mellom Østlandet
og Vestlandet.

NLF var medarrangør for konferansen
– sammen med NHO, E134 Haukelivegen AS, Vegforum Øst-Vest, Kongsbergregionen og Vest Telemarkrådet
Konferansen ga en god anledning til å
stifte bekjentskap med fremtredende representanter fra både regjeringsapparatet
og Stortinget etter høstens valg. I tillegg
til statssekretæren i samferdselsdepartementet var det satt opp et politikerpanel
med representanter med tilknytning til
regionen og transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
I tillegg var blant annet Statens vegvesen sin utbyggingsdirektør Kjell Inge
Davig til stede for å informere om status
for pågående og planlagte utbyggingsprosjekter.
Transportnæringen og NLF sine innslag i programmet skapte godt engasjement. Thorleif Foss og Morten Utengen
presenterte sin nærings plass i det grønne
skiftet og hadde klimabrillene på da de
snakket om status for teknologi, drivstoff
og veistandardens betydning for miljøet.
John Lauvstad fra Norsk Scania kunne
også fortelle om status for utvikling på
lastebilfronten.
Konsernsjef i Telemark Bilruter, Kenneth Lindquist, tok for seg betydningen
E134 har for dem og mange viktige næringsaktører. Han redegjorde også for
selskapets utviklingsplaner og presenterte deres nye anlegg som er under bygging
i Seljord.
Politikerpanelet fra Stortinget var alle
enige om at de ville være pådrivere for å
holde tempoet oppe i utviklingen av Øst
– Vest-forbindelsen. Transportkomitelederen fra Senterpartiet var erstattet av

Åslaug Sem-Jacobsen. Selv om hun har
markert seg som ivrig tilhenger av bro
istedenfor nytt tunnelløp for Oslofjordkrysning, så var det tydelig at hun ikke
forventet noen omkamp om dette spørsmålet selv om hennes parti hadde fått
regjeringsmakt. Heller ikke bompengenivået som hennes parti tidligere har stilt
spørsmål ble mye vektlagt. Frp sin Bård
Hoksrud gjorde det klart at hans parti
ville være på barrikadene mot et bompengesystem som belaster både næringslivet og befolkningen.

NLF tok opp utfordringene veiarbeider i mange år fremover gir med hensyn
til å skulle overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Alle partirepresentantene var enige i at det var behov for å se på
muligheten for å få en dispensasjon slik at
stressfaktoren som yrkessjåførene blir
utsatt for kan bli redusert. Representantene fra regjeringspartiene var villige til å
forfølge spørsmålet opp mot regjeringen,
og opposisjonspartiene ville ta opp saken
i spørretimen dersom det ikke kom noen
løsning.

Årsmøte 2022 på Kielfergen – sett av tid
11. – 13. mars 2022 arrangerer NLF Region 3 sin årsmøtehelg om bord på Kielfergen. Sett
av tiden og vær tidlig ute med påmelding.
Programmet starter fredag 11. mars kl. 1100 med bransjekonferanse med eksterne foredragsholdere som besøker fergen mens den ligger til kai i Oslo. Fergeavgang kl. 1400, lunsj
og bransjemesse. Felles buffet fredag kveld.
Lørdag kl. 0900 starter årsmøtene i regionens tre fylkesavdelinger. Fergen ligger i havn
til kl. 1400. Felles middag lørdag kveld.
Retur Oslo søndag 13. mars kl. 1000.
Påmeldings- og informasjonsside kommer på lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer
Det er anledning til å ha med ledsager. Vær tidlig ute med påmelding. Vi har reservert et
begrenset antall plasser basert på erfaringer fra tidligere arrangement.
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Region 4 Agder og Rogaland

Medlemsmøter
Det har vært gode møter
i høst etter en altfor lang
koronapause, men nå kunne
vi endelig komme i gang
igjen.
0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

I Rogaland hadde vi møter hos Statens
vegvesen, og vi setter umåtelig stor pris på
at de tar imot oss år etter år. Det gir oss en
god relasjon til Stanens vegvesen, som er
en viktig samarbeidspartner for oss.
I år var også Aud i Arbeidstilsynet
med. Det er av stor betydning for oss at
Arbeidstilsynet forteller oss om hvordan
de planlegger og utfører kontroller. Jo mer
vi vet og er forberedt på, jo bedre blir vi.
Driftsdirektør i Vest var også med i år,
han hadde et meget lærerikt innlegg om
hvordan vi skal opptre ved tunnelbranner.
Forbundslederen hadde veldige gode
gjennomganger av status og nær framtid
i NLF.

Roland

Hos Rolands møtte nesten 130 lastebilinteresserte opp. Her toppet utekontrollen
til Statens vegvesen laget, og møtte med
i alle fall tre ledd i hierarkiet. De hadde

gode redegjørelser om utekontrollens
oppgaver.
Rolands Consulting gikk gjennom det
ansvaret en påbygger eller forhandler har
ved salg av maskiner og utstyr. Det innbefatter også ansvaret man påtar seg når
man videreselger utstyr og maskiner.

Jubilanter
Det var stas å kunne dele ut merker igjen. Under
Rolands kunne fylkeslederen dele ut 40-årsmerke
og plakett til Asbjørn Mollestad og 50-årsmerket
og plakett til Tor Agnar Mollestad.
Vi vil invitere årets 25, 40 og 50 års jubilanter til
årsmøtet i 2022.
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Fylkesleder Roar hadde som vanlig en
gjennomgang av «rikets tilstand».
Så må vi si tusen takk til Rolands og
Statens vegvesen som tar imot oss gang
etter gang. Vi kommer neste år om vi får
lov.

Årsmøtet 2022
Årsmøtet i Agder og Rogaland 2022 blir avholdt lørdag 12. mars.
Arrangementet vil vare fra fredag 11. til søndag 13. mars med flere aktiviteter
og et strålende ledsagerarrangement.
Årsmøtet avholdes på Grand hotell i Egersund, sett allerede nå av datoen!

Steinar Solberg fikk
fortjenestemedalje i gull
Vi beklager at vi i forrige utgave kom i
skade for å si at Steinar fikk æresmedalje
i gull. Den hadde han også fortjent, men
denne gangen var det fortjenestemedalje
i gull som ble tildelt Solberg.

God jul
til alle medlemmer
og samarbeidspartnere
Tore Sigmundsen, Roar Osen og
Reidar Retterholt
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Region 5 Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Rekrutteringsturné – Følg
Årets rekrutteringsturné
blant skoleelevene i vår
region ble en kjempesuksess
med stor interesse og pågang!
0

JAN OVE HALSØY OG HEIDI RUDAA nlfvest@lastebil.no

Vestland

Den 18.-20. oktober i Møre og Romsdal
var vi på skolebesøk til Kristiansund videregående skole, Romsdal videregående
skole i Molde og Borgund videregående
skole i Ålesund. I tillegg valgte vi å kalle
inn alle elever i tiende trinn i hele fylket.
I Molde ble pågangen så stor at vi måtte
stoppe påmeldingen.
Med oss på kampanjen hadde vi TikTok-kjendis Simon Kleiveland, se TikTok
@simonkleiveland. Han er et multitalent,
og med hans «Kent Simon»-figur, se TikTok @turbokent69. Med stand up på
scenen og TikTok-filmer løftet vi stemningen og fikk god synlighet.
I Vestland var turneen på plass den 21.,
22. og 25. oktober, og vi stoppet i Stryn,
Førde og Os utenfor Bergen. I Stryn be-

søkte turneen Stryn videregående skole.
I Førde stoppet turneen hos Transferd
AS/ Firda bilag AS, og Bergen stoppet
turneen på Os videregående skole i Os.
I Stryn og i Førde kunne fremmøtet
vært bedre, men de som var der fikk en
opplevelsesrik dag sammen med alle som
har stått på for å få turneen til å bli en
suksess. NM i kjettingpålegging var selvsagt populært. Det var også Opplæringskontoret for Transport og Logistikk Vestland sin simulator.

Enormt oppmøte

På Os utenfor Bergen ble oppmøtet
enormt. Trolig var mellom 350 og 400
elever og andre innom turneen på Os den
25. oktober. Os videregående skole hadde
tilrettelagt for en fantastisk dag, der det
meste kunne foregå innendørs i store haller. Utenfor glimtet været til i perioder, så
den som ville prøve kranbiler fikk muligheten til det. To kranbiler var oppstilt slik
at alle som ville fikk prøve seg.

TikTok og rapping

Vi fikk også Nikita, som driver Noise
danse studio, til å koreografere både mu-

ENGASJERER: Med TikTok og rapping klarte vi å engasjere de mange hundre som møtte opp. Foto: Heidi Rudaa
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sikk og dans til #bliyrkessjåførdansen. Du
finner han på TikTok @noisedanceclub.
Alt sammen finnes på NLFs facebook og
vår nye TikTok konto @norgeslastebileier. I Molde danset 250 elever #bliyrkessjåførdansen sammen med Nikita.
NRK filmet hele arrangementet i Kristiansund, og laget reportasje som kom på
riksdekkende TV. Romsdals Budstikke
skrev to sider om arrangementet 20.
oktober, og journalisten sa i ettertid at
reportasjen hadde langt flere lesere enn
normalt. Totalt møtte ca. 650 elever på
rekrutteringskampanjen. Vi kan ikke si
annet enn at Følg drømmen-turneen ble
en suksess, og vil bli kjørt hvert år fremover.

Prisen på transport må opp

Rekruttering til yrket er viktigere enn
noen gang grunnet stor mangel på sjåfører. Dette skyldes blant annet lite kunnskap blant de unge og samfunnet generelt
om yrket. Derfor må det fokuseres sterkt
på rekruttering for å snu denne trenden.
I tillegg til kampanjen Følg drømmen
ikke strømmen må vi jobbe videre med å
spre kunnskap om yrket, mulighetene,

drømmen, ikke strømmen
friheten og sikkerhet. Norsk ungdom og
samfunnet til å tenke nytt. Vi må bygge
opp rundt sjåføryrkets status, og betydning for samfunnet. Alle varer man ser
rundt seg kommer på en lastebil og uten
lastebilen stopper Norge og uten sjåføren
stopper lastebilen.
Det er all grunn til å få næringa til å
fremsnakke yrket. Lønningene må opp,
og da må også transportkjøpere betale
mer for frakt.
Har dere meninger om hva som skal til
for å bedre rekrutteringssituasjonen til
transportbransjen? Kom gjerne med innspill til oss.
POPULÆRT: Simulator var ikke overraskende et av de
mest populære tilbudene. Foto: Heidi Rudaa

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 6 Trøndelag

Felles jul

Har
man
lært?

Selv om pandemien ikke er over,
så ser det ut til at vi kan feire jul
på normalt vis.
0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Vel og merke er dette avhengig av at vi
fortsatt følger de pålegg og råd som gjelder for å begrense smitten i samfunnet.
Selv om folk er koronatrøtte, så må vi stå
løpet ut. Det er i hvert fall viktig at vi nå
får en god gammeldags julefeiring.
Så var det vinterveger da. Tidligere i år
fikk vi rapporten etter dødsulykken ved
Snåsa. Her kunne vi lese at det meste
hadde sviktet hos Statens vegvesen og
hovedentreprenør. Ingen overraskelse
blant oss som lenge har pekt på systemfeil innenfor driftskontraktene. Vi husker
også at de ansvarlige sto frem og sa at
de skulle ta lærdom av det som framkom
av rapporten. Nå er ny vintersesong i
gang, men vi kan ikke se at man har tatt
inn over seg noe fra rapporten. Det har i
hvert fall ikke ført til noe bedring av sikkerheten på vegene.
Selv om vi knapt har kommet i gang med
vinteren, har vi hatt utallige hendelser
der tiltakene ute på vegene uteblir. Politiet har ved flere hendelser kommentert at
vegen er så glatt at det ikke går an å stå
på beina. Først når ulykken er et faktum,
da blir tiltakene satt inn. Man skulle vel
tro at meningen med drift og vedlikehold
er å forebygge hendelser, noe som for
samfunnet er lønnsomt. Da blir det rett
og slett trist å se at systemet bidrar til
dårligere veger, økte kostnader og at
noen mangler ved julebordet.
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Biogass for alle
Den 8. november var det
duket for storslått åpning av
Biogassanlegget til Gasum
på Tiller, nærmere bestemt
på tomta til COOP.

Mange hadde møtt frem for å overvære
denne begivenheten. Biogass har lenge
vært et hett tema, men tilgjengeligheten
for transportnæringen har vært meget
begrenset. Så langt har bussene vært prioritert, med dette nye anlegget blir det

også mulighet for oss andre.
I første omgang ser man for seg at mye
av tungtrafikken mellom Trondheim og
Oslo skal kunne gå på biogass, noe som
selvsagt vil gi store kutt på CO2. Men det
stopper ikke her. Etter hvert som stadig
flere biler blir tilgjengelige i markedet, vil
dette være en bærekraftig løsning for all
transport. Med biogass reduserer vi klimagassutslippene med opptil 90%, noe
som må sies å være miljø satt i system.
Det er ingen tvil om at biogass vil ha en
avgjørende rolle i overgangen til en
CO2-nøytral fremtid.

Oppstart for nok
et AMO-kurs

Styret i
NLF Trøndelag
ønsker dere alle
en riktig

Den 10. november var det
duket for nok et uttak til
AMO-kurs i Trondheim.

Denne gangen var det 28 kandidater
som var klare til å konkurrere om de 15
kursplassene vi har. Som vanlig stilte vi
med representanter fra noen av våre
bedrifter til å gjennomføre jobbintervjuene. Det er nok slik at mange har fått opp øynene for denne måten å rekruttere sine
neste sjåfører på. Her får man muligheten til å blinke seg ut kandidater med de riktige holdninger og motivasjon.
Den 22. november var det oppstart for de som kom gjennom nåløyet, skal si det var
spente og fornøyde folk. Dette lover bra for kurset. Man vet at utdanningen holder et
meget høyt nivå, så her er det bare å vente på yrkessjåførene som kommer ut om et
halvt år.

God og
fredfylt jul
Kjør forsiktig!

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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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

Besøk hos Berg Transport i Harstad
Berg Transport as og daglig
leder Eirik Markussen stilte
opp med lastebil under
gjennomføring av «Venner
på veien» på Borkenes skole
20. oktober 2021. Etterpå
dro vi på medlemsbesøk hos
bedriften i Kilbotn like
utenfor Harstad.
0

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no

Asbjørn Berg, far til dagens eiere Knut og
Arnodd, startet opp med lastebil allerede
i 1938. Asbjørn startet med stolpekjøring
for det lokale kraftselskapet. Etter hvert
kom sønnene med i selskapet som fikk
navnet A. Berg og Sønner ans.
I begynnelsen drev de med bygg- og
anleggskjøring. I 1963 startet de opp med
kjøring for Nord-Norges Salgslag. Berg
drev med dyretransport til 2001.
1972 startet kjøring for Br. Sunde AS
som bl.a. har fabrikk på Sandtorg sør for
Harstad. Pr. dags dato har Berg 2 vogntog i drift for Sunnmørebedriften. Til
neste år har det gode samarbeidet vart i
50 år.

BERG TRANSPORT: Fra høyre bilteknisk ansvarlig Raimond Andersen og daglig leder Eirik Inge Markussen.

I 1996 startet en ny æra for transportbedriften, selskapet endret navn til Berg
Transport AS og begynte med tankbilkjøring for Statoil Norge AS.
Berg har dag 11 biler/vogntog i drift for
Circle K. Bilene er stasjonert i Mosjøen,
Harstad, Tromsø, Alta og Tana.
Harstadbedriften har siden 2003 også
kjørt propan. I dag teller denne bilparken
2 vogntog og en semi. Vogntogene går for
FloGas Norge AS, mens semien går i
kombinasjon FloGas og Litra AS.
Ved hjelp av svært dyktige sjåfører og

Venner på veien på Borkenes skole
Venner på veien går sin gang rundt om i
landsdelen, denne gangen var det
Borkenes skole utenfor Harstad som fikk
besøk. 22 andreklassinger med sine
lærere fikk trafikal opplæring. Dagen
besto av opplæring i klasserommet med
visning av film, informasjon om
trafikkskilt samt utdeling av refleksvester. På uteseansen øver vi på passering
av gangfelt med fokus på øyekontakt og vink til sjåføren som kvitterer med å vinke tilbake.
Så får alle elevene sitte inne i førersetet og demonstrert blindsoner som speilene til
lastebilen ikke fanger opp. Tusen takk til Berg Transport og daglig leder Eirik Markussen,
Karianne Ervik fra styret i NLF Troms som stilte opp og bidro til en vellykket gjennomføring.
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strenge «koronakrav» har de klart seg
svært godt under pandemien.
Daglig leder Eirik Markussen har jobbet 40 år i bedriften.
Markussen eier også Harstad Dekksenter (Fagdekk) hvor hans sønn Andre er
daglig leder.
Berg Transport har vært medlem av
NLF i nesten 50 år.
Vi i NLF takker for praten og ønsker
dem lykke til videre.

Kollegahjelpens dag!
Med stort mediafokus, både på
radio og TV samt aktivitet på
Circle K-stasjonen i Bodø, greide
vi å markere kollegahjelpen på
en god måte. Det er ikke tvil om
at dette er en viktig, men ukjent
del av det NLF driver med. Vi må
jobbe målrettet med å skape
større kunnskap om Kollegahjelpen, spesielt innenfor blålys-etatene.

Jubileumsfest med stil

Den 29. og 30. oktober
arrangerte NLF avd. Nordland sitt 75-års jubileum i
Bodø.
0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no

Arrangementet ble gjennomført på byens
nyeste hotell, Choice Hotel -Ramsalt.
Hotellets fasiliteter skapte en hyggelig
atmosfære både på fredagen, hvor det var
lagt opp til en uformell sammenkomst

med leverandører og lett servering, og på
lørdagen hvor vi gjennomførte et faglig
program og avsluttet med festmiddag.
Forbundsleder Tore Velten med frue
var invitert og bidro både under det faglige programmet og under festmiddagen.
Det var i overkant av 50 gjester og det var
tydelig at de hadde et trivelig opphold i
Bodø.
Under festmiddagen ble det som seg
hør og bør fremført taler og mange av
våre medlemmer mottok erkjennelsesmerker for langt medlemskap i NLF.
Det faglige programmet på lørdag

inneholdt blant annet en gjennomgang
fra «Nye Veier», som fortalte om de prosjektene som de skal iverksette i
Nord-Norge. Det knyttet seg selvfølgelig
stor interesse for ferdigstillelse av strekningen Borkamo – Sørelva (nord for Saltfjellet). I tillegg var Salten Regionråd
representert med Per Gaute Pettersen
som gjennomgikk de samferdselsutfordringene som er i Salten.
I forbindelse med jubileet ble det gitt ut
et jubileumsskriv. Dette var i stor grad et
redaksjonelt arbeid av Arild Solår og vi
retter en stor takk for vel utført jobb.

Kjettingdagen i Saltdal
1.november markerte vi sammen med Statens vegvesen
«kjetting-dagen»
Det ble en hyggelig kontrolldag på Hestbrinken i
Saltdal, hvor Utekontrollen gjennomførte kjettingkontroll, vektkontroll samt generell kontroll av dekk og lys.
Kort oppsummert kan vi konkludere med at det tekniske utstyret var svært bra. Det ble ikke registrert noen
overlastsaker og dekkutrustningen var upåklagelig.
Eneste spenningsmomentet knyttet seg til en rumensk
sjåfør som ikke hadde forholdt seg til reglene om kjøre-/
hviletid.
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Kjetting-NM finale:

KJETTING

STOR INTERESSE: Over hele landet har ungdommer fått testet sine ferdigheter i kjettingpålegging. Foto: NLF

Nå skal NM-vinneren
snart kåres!
Kvalifiseringsrundene til
Kjetting-NM har fått stor
oppmerksomhet i høst.
Nå lader finalistene opp til
finalen som avholdes under
Scania winter i Trysil
12. februar 2022
0

ANDRÉ KJERNSLI akj@lastebil.no

Norges Lastebileier-Forbund og SOTIN
startet kvalifiseringen på den landsdekkende turneen: «Følg drømmen ikke
strømmen 2021». Turneen var innom 36
ulike lokasjoner fra nord til sør i landet, og
på alle stedene kunne man kvalifisere seg
i klassene junior, lærling og proff.
Kjetting-NM er gøy, det krever ferdigheter og det trigger konkurranseinstinktet
hos de som deltar, men for arrangørene
handler det også om noe mer.
– Vi ønsker også å sette søkelys på tra-
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FORNØYD: – Vi ønsker å sette
søkelyset på trafikksikkerhet, og
har all grunn til å være fornøyd
med oppmerksomheten
konkurransen har fått, sier
Amalie Vestbø Granheim i NLF.
Foto: André Kjernsli

fikksikkerhet på vinterføre, sier Amalie
Vestbø Granheim, markedskonsulent i
NLF.

Søkelys på trafikksikkerhet

Mange ulike medier har fått med seg konkurransen, alt fra riksdekkende TV til små
lokalaviser har dekket saken. I tillegg har
både NLF og SOTIN hatt god erfaring
med å bruke sosiale medier for å spre budskapet. Særlig på Tik Tok har det til tider
tatt av.
– Motivasjonen for å kjøre denne konkurransen er at vi ønsker at ungdom skal
få øynene opp, og se at det å være yrkessjåfør kan være spennende og variert. Da
må vi bruke de kanalene vi treffer neste
generasjon på, fortsetter hun.

Sterkt startfelt i finalen

De seks beste i klassene lærling og proff
er kvalifisert til finalen i Trysil, og blir
påspandert reise og opphold helgen
11.–13. februar. Konkurransen er på lørdagen, og premieutdeling vil bli gjennomført med stor pomp og prakt på
banketten samme kveld.

Spesialinvitasjon

I juniorklassen, der finalen ble avholdt på
Oslo Motorshow tidligere i høst, stakk
Oliver Løset Frey (17) av med seieren.
Han har fått en spesialinvitasjon til
NM-finalen, og kanskje får han bryne seg
på de beste i landet.
Det ryktes om et sterkt startfelt, en av
disse er Fredrik Langnes fra Mo i Rana
som stakk av med NM-seieren i 2016.
Scania winter er i utgangspunktet et
lukket arrangement, men akkurat
12. februar er det åpent for alle som vil.
– Så er du i nærheten av Trysil vil jeg
anbefale deg å legge turen innom,
avslutter Amalie Vestbø Granheim.

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:

70

26.11

John Gudmund Fallet, 2166 Oppaker
Jubilanten begynte å kjøre Bedford lastebil i 1972 for Godssentralen i Oslo. Etter å ha kjørt noen år for Sjøli,
begynte han å kjøre korn og landbruksvarer for sin far, Arne Fallet. Oppdragsgiveren var Årnes Kornsilo & Mølle,
og bilene han kjørte var.Volvo F 86 og Scania 110. I 1983 startet han eget firma der han kjørte asfalt og anleggskjøring i en Scania 111. Det ble også noe tømmer- og betongkjøring, før han i 1995 begynte med containertransport for Norsk
Gjenvinning Oslo/Gardermoen. Jubilanten hadde et lite arbeidsuhell i 2020 og er jeg nå mest av alt pensjonist, men han har
fortsatt en Scania R560 som han kjører korn med i sesong. 70-åringen var i noen år styremedlem i Øvre Romerike NLF, og på
fritiden liker han å pusle med gamle biler, eller å være på hytta i Engerdal.

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

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

91 13 53 00
46 85 81 40

kh@orland.no
jk@lastebil.no

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

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

90 86 60 00
41 40 35 99

sjr@lastebil.no
tf@lastebil.no

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

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

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

TØMMER

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

Mobil

E-post

95 87 69 08
41 50 67 80

hn@lastebil.no
jtm@lastebil.no

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

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

90 54 33 10
99 50 17 17

ol@lastebil.no
dn@lastebil.no

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

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

DISTRIBUSJON OG LANGTRANSPORT

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

90 03 54 40
41 50 67 80

big@lastebil.no
jtm@lastebil.no

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

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

DYRETRANSPORT (FORELØPIG)

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

90 54 33 10
99 50 17 17

ol@lastebil.no
dn@lastebil.no

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

gt@lastebil.no
kjell.jon@dyretransport.no
e@rt-as.no
sjur@kleppspesial.no
staale.dyngeland@royaltransport.no
arntsken@online.no

RESSURSGRUPPE SPESIALTRANSPORT 65T+

Leder: Kjell Haugland
Fagansvarlig: Dag Nordvik
Ressurspersoner:
Region 1: Thomas Aarnes
Region 2: Iver Grini
Region 4: Sjur Lode
Region 4: Kai Werdal
Region 5: Ståle Dyngeland
Region 6: Odd-Are Skogstad

91 13 53 00
99 50 17 17

kh@orland.no
dn@lastebil.no

93 44 0 872
45 24 24 24
93 21 50 61
90 16 15 55
98 22 51 18
97 03 87 02

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.

