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transport fra
rlige transportører
E

n gjennomsnittlig NLF-bedrift
benytter Euro VI-lastebiler med
tre ganger renere forbrenning
enn dieselpersonbiler. Mange bruker
også avanserte flåtestyringsverktøy og
sikkerhetssystemer utviklet av NLF for
å redusere antall skader, senke forbruket og skape bedre arbeidsmiljø med
minimalt sykefravær hos de ansatte.
Samtidig opplever man at kundene
som etterspør transporttjenester ikke
er tilstrekkelig bevisst hvilke krav som
faktisk stilles for å drive godstransport.
Transportkjøperne er ofte heller ikke
klar over at mange av disse kravene
også gjelder dem selv.
Dette har ført til at stadig flere av
transportoppdragene som utføres i
Norge blir foretatt av useriøse aktører
som kutter svinger både innen trafikksikkerhet, miljøutslipp og lønnsog arbeidsvilkår. Syv av ti utenlandske
sjåfører som utfører innenriks
fraktoppdrag i Norge har
ulovlig lav lønn. Samtidig har lastebiler fra
lavkostland mer enn
dobbelt så høy ulykkesrisiko sammenlignet med
lastebiler fra norske
bedrifter.
Myndighetene
har

Ved å øke
kompetansen rundt
kjøreadferd reduserer
man forbruk og utslipp,
samt oppnår færre
skader og ulykker.

iverksatt en betydelig satsing for å
heve kunnskapsnivået og spre informasjon om transportkjøpers plikter
ved bestilling av frakt. Det nytter derfor ikke lenger å si at man ikke er
kjent med reglene.
Men hva skal en ansvarlig transportkjøper gjøre for å ivareta sine
plikter? Hvordan kan man enkelt og
oversiktlig innhente all den dokumentasjonen som myndighetene
krever? Og hvordan kan man være
sikker på at denne dokumentasjonen
faktisk er reell?
Disse spørsmålene dannet bakgrunnen for at NLF i 2017 iverksatte
arbeidet med å etablere Fair Transport
i Norge. Tankegangen er enkel: Ved å

sertifisere kvalitetsbevisste transportbedrifter etter en rekke dokumenterbare parametere, gjør vi hverdagen
enklere for transportkjøpere som ønsker å oppfylle sine forpliktelser.
Transportbedriftene er enkelt tilgjengelige på portalen fairtransport.no.
Mange bedrifter er alt gjennom sertifiseringsordningen, og et betydelig
antall bedrifter er nå i gang med å
sende inn all dokumentasjon som er
nødvendig for å oppfylle kriteriene for
Fair Transport-sertifisering. Dette
består av en rekke punkter innen både
trafikksikkerhet, miljø- og klimaarbeid, samt ivaretakelse av de ansattes vel og ve.
Hvis Fair Transport skal utgjøre en
reell forskjell, må det ikke bli en hvilepute, men et kontinuerlig arbeid for å
oppnå stadig bedre kvalitet. Derfor vil
Fair Transport-bedrifter være underlagt årlig revisjon for å sikre at de oppfyller kriteriene også i fremtiden.
Så hva er gevinsten ved Fair Transport? Dette spørsmålet er heldigvis
veldig lett å svare på. Ansvarlig og
kvalitetsbevisst transport er nemlig
også lønnsom transport. Både for den
som utfører oppdraget, og den som
bestiller frakten. Ved å ivareta de ansatte på en skikkelig måte, dyrker man
frem en kultur som gir avkastning i
form av mindre stress og lavere syke-

fravær. Ved å øke kompetansen rundt
kjøreadferd reduserer man forbruk og
utslipp, samt oppnår færre skader og
ulykker. Og ved å systematisere dette
arbeidet på en oversiktlig måte, gis
også ledelse og administrasjon anledning til å profesjonalisere virksomheten ytterligere, som igjen gir økt
konkurransekraft.
Det er på høy tid med en holdningsendring. Først og fremst hos transportkjøperne, men også hos myndighetene og hos publikum generelt. For
én ting er helt tydelig: Billig og useriøs transport får ikke bare ringvirkninger for norske arbeidsplasser, for
næringens omdømme og for miljøet.
Det koster også liv. Den enkleste
måten å motvirke denne utviklingen
på, er å velge trygg transport fra
ansvarlige transportører.
Velg Fair Transport

Tore Velten, Forbundsleder
Norges Lastebileier-Forbund

Geir A. Mo, Administrerende direktør
Norges Lastebileier-Forbund

Geir A. Mo
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Fair Transport –

verktøyet for den seriøse
transportkjøper
Samferdselsminister Jon Georg Dale
applauderer NLFs Fair Transport-satsing.
Samtidig understreker han at offentlige
oppdragsgivere har et særskilt ansvar for
å prioritere kjøp av dokumentert kvalitet.
TEKST: Stein Inge Stølen

– Jeg er svært opptatt av at vi skal ha
en ryddig vegtransportnæring. Da
må det blant annet bli lettere å finne
frem til de seriøse aktørene, og vanskeligere for de useriøse aktørene å
tilby sine tjenester, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
Han mener det ikke bare er
styresmaktene, men også organisasjonene i arbeidslivet, som
har en viktig rolle som pådrivere i
denne sammenhengen.
– At NLF sammen med lastebileierforbund i andre land går
sammen for å gjøre det enklere for
transportkjøpere å velge seriøse
aktører, er et flott initiativ. En
ordning der transportforetak
gjennom sertifisering kan vise at
virksomheten følger fastsatte
standarder for trafikksikkerhet,
arbeidsvilkår og miljø, vil gjøre
det enklere for transportkjøpere
å gjøre gode valg.

Kjøper transporttjenester
for 500 milliarder

Dale mener også at stat og
kommune bør gå frem som et
godt eksempel som ansvarlige
transportkjøpere.
– Offentlige oppdragsgivere
kjøper varer og tjenester for over
500 milliarder kroner per år, og har
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et særskilt ansvar for å
motvirke arbeidslivskriminalitet. Generelt vil jeg si at kunn-

skap og ordninger som gjør det
lettere å finne fram til de seriøse
aktørene, som Fair Transport kan
være et eksempel på, er viktig her.

Målrettet kontrollvirksomhet

Statsråden ønsker å bidra aktivt til å
stikke kjepper i hjulene på useriøse
og kriminelle transportfirmaer. Han
trekker spesielt frem satsingen på økt kontroll av vegtransport. Gjennom
risikobasert kontrollvirksomhet
skal de som dokumenterer sin
kvalitet kunne
kjøre videre uten
hindring, mens
de
som
ikke har
orden i

sysakene, vil bli stoppet oftere. Med
andre ord: Fair Transport-sertifisering kan bidra til at seriøse transportbedrifter opplever færre kontroller langs vegen.
– Jeg har tro på at effektiv ressursutnyttelse gjennom målrettet
kontroll og nye teknologiske løsninger er vegen å gå for å hindre farlige
vogntog på norske veger, og for å
fremme en seriøs næring.

Strengere kompetansekrav
fra 2020

Men det stopper ikke med økte kontroller av useriøse og kriminelle
transportfirmaer. Samferdselsministeren ser også frem til å implementere helt nye regler som vil gjøre
hverdagen enklere for seriøse aktører. Noen er fortsatt i støpeskjeen i
form av mobilitetspakken i EU,
mens andre vil bli iverksatt allerede
fra neste år.
– Departementet har samarbeidet med andre europeiske land med
felles
synspunkt
gjennom Road Alliance, for å søke større gjennomslagskraft i EU-systemet.
Så langt har vi fått
gjennomslag
for
noen viktige saker,
som å ikke liberalisere kabotasje. I tillegg har vi de nye
EU-kravene til yrkessjåførkompetanse hvor Samferdselsdepartementet
systematisk har arbeidet for å styrke
vintersjåførkompetansen. Fra 2020 vil

Transportkjøpers ansvar
Her er en oversikt over lover og regler du bør kjenne til:
PÅSEPLIKT:
HMS-rutiner
Transportkjøper plikter å undersøke at innleide arbeidstakere blant annet følger
lovpålagte rutiner knyttet til arbeidsmiljø, HMS og internkontroll (AML § 2-2).
Har for eksempel bedriften rutiner for lasting, transport og lossing? Håndtering
av gods? Lastesikring? Ivaretakelse av teknisk tilstand på kjøretøy og utstyr?
Dette er grunnleggende HMS-spørsmål som transportkjøper skal stille og etter
beste evne undersøke at bedriften følger opp. Manglende ivaretakelse av dette
ansvaret kan bety medvirkning til brudd av Vegtrafikkloven § 3 og Forskrift om
bruk av kjøretøy § 3-2.

MEDVIRKNINGSPLIKT:
En ordning
der transportforetak
gjennom sertifisering kan
vise at virksomheten følger
fastsatte standarder for
sikkerhet, arbeidsvilkår og
miljø, vil gjøre det enklere
for transportkjøpere å
gjøre gode valg

det bli stilt kompetansekrav til kjørsel under ekstreme vær- og føreforhold.

Må ha effektive reaksjoner
på brudd

Det er ingen tvil om at useriøse og
kriminelle aktører har dårlige tider i
vente. Statsråden peker på hvordan
man de siste årene har etablert et tettere samarbeid mellom Statens vegvesen og andre kontroll- og tilsynsetater, herunder politiet, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Skatteetaten
på vegtrafikkområdet. Dette er helt
i tråd med NLFs foreslåtte «transportpoliti».
– Erfaringene så langt er gode, og
dette samarbeidet vil bli fulgt opp
fremover.
Dale mener også at reaksjonene på
regelbrudd må være effektive.
– Denne regjeringen har blant annet styrket retten til å holde tilbake
kjøretøy som ikke oppfyller krav i
vegtrafikkloven, og innført hjemmel
for bruk av hjullås til fysisk å holde
kjøretøy tilbake, samt at andre tiltak
blir vurdert.

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene
Transportkjøper skal sikre at alle avtaler er i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene (RF 561/2006, art. 10 nr. 4). Som ved forrige punkt krever dette
aktiv medvirkning. Her bør det planlegges i samarbeid med transportør, og i
etterkant evalueres om oppdraget ble utført i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
Arbeidstid
Transportkjøper skal medvirke til at forskrift om arbeidstid for sjåfører følges
(FATS § 3). Dette må anses som strengere enn en ren påseplikt – her skal det
aktivt medvirkes til at transportøren følger gjeldende regler.
Korrekt lasting av gods
Transportkjøper kan, i tillegg til eier av kjøretøyet, bli straffet for overtredelse
av bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner (prop. 145 LS 2016-2017,
fremmet og vedtatt i juni 2017). Manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan
også, hvis det oppstår ulykker som følge av feillasting, bety medvirkning til
brudd av Vegtrafikkloven § 3.

INFORMASJONS- OG PÅSEPLIKT:
Lønns- og arbeidsvilkår ved kabotasje
Transportkjøper har både informasjons- og påseplikt knyttet til lønns- og
arbeidsbetingelser hos utenlandske sjåfører. Disse skal være i tråd med
allmenngjøringsloven ved utførelse av innenlands transport, såkalt kabotasje.
Brudd på disse bestemmelsene kan anses som medvirkning til sosial dumping.

I tillegg til lovverket må alle
transportkjøpere vurdere følgende
etiske og moralske aspekter:
Kjøp av transporttjenester fra useriøse aktører bidrar til økt sosial dumping og
undergraver norske arbeidsplasser. I tillegg er lastebiler fra lavkostland oftere
innblandet i ulykker enn norske lastebiler. Denne risikoen øker for hver krone
som spares i transportleddet.

www.fairtransport.no
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Hva er Fair Transp
Med Fair Transport vil Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fremheve
og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. Transportører
som kjører trafikksikkert er utslippsvennlige og tilbyr gode
arbeidsforhold.
TEKST: Stein Inge Stølen

I en usunn konkurransesituasjon hvor prisene dumpes i et stadig tøffere marked, skjer det altfor ofte at både kjøpere og selgere av transport senker kravene
til sikkerhet, miljøtankegang og sosialt ansvar. Det er disse usunne forholdene
NLF vil bidra til å få slutt på.
Vi mener at både kjøpere og selgere av transporttjenester må ta sin del av ansvaret for en sikker, ren og ansvarlig transportnæring. Med Fair Transport vil
vi gjøre det lettere for kjøpere av transport å ta de riktige valgene.
Fair Transport er en sertifisering hvor bedriftene må dokumentere sitt arbeid
på følgende områder:

• Trafikksikkerhet
• Klima og miljø
• Ansvar
Kravene under de ulike punktene er omfattende og det kan det leses mer om
på www.fairtransport.no, men hovedpunktene som må dokumenteres er:

Finn din
Fair Transportbedrift
6
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www.fairtransport.no er stedet
for alle som interesserer seg
for bærekraftig godstransport på vei.

For transportkjøpere er det mulig
å søke etter bedrifter som oppfyller
Fair Transport-kravene og finne
informasjon om disse på
www.farirtransport.no.
Det kan søkes både etter type
transport og etter geografisk
beliggenhet.

ort?
Trafikksikkerhet:
• Vi følger trafikkregler og fartsgrenser
• Vi følger regler om kjøre- og hviletid
• Vi laster og sikrer godset riktig
• Vi bruker kun godkjente kjøretøy

Klima og miljø:
• Vi er utdannet i miljøvennlig kjøring
• Vi arbeider aktivt for å redusere drivstofforbruket
• Vi har verktøy for å beregne miljøpåvirkningen
• Vi følger gjeldende kvalitets- og miljøprogrammer

Ansvar:
• Vi tilbyr våre ansatte trygge og gode arbeidsvilkår
• Vi følger gjeldende lovverk og forskrifter
• Vi innehar den påkrevde kunnskapen og erfaringen
• Vi følger etiske retningslinjer

Det er også mulig å kontakte
bedriftene gjennom portalen for å
komme i kontakt vedrørende forespørsel om oppdrag eller andre
spørsmål. Finner man ikke en bedrift som samsvarer med søket sitt,
gis det god informasjon om hva
man som transportkjøper skal legge
vekt på og hvilket ansvar man har.

www.fairtransport.no
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Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet:

– Fair Transport kan redus
handlingsrommet til de us
Arbeidstilsynet jakter på transportører og transportbestillere som utnytter arbeidstakere og utsetter sine
ansatte for unødvendig risiko. Direktør Trude Vollheim
tror innsatsen for mer rettferdige konkurransevilkår
kan nå nye høyder med Fair Transport.
TEKST: Stein Inge Stølen

T

rude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, har den siste
tiden iverksatt flere tiltak for
å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i transportnæringen.
Hun peker på at transportmarkedet
er stort og komplekst, med mange
utfordringer.
– Deler av næringen preges av til
dels uforsvarlige arbeidstidsordninger, høy risiko for ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Derfor er
transport et av de områdene der
Arbeidstilsynet prioriterer å gjøre
tilsyn. Målet er å bidra til økt seriøsitet i næringen, god sikkerhet og
ordnede forhold for arbeidstakerne.
Dette klarer imidlertid ikke Arbeidstilsynet alene, og baserer seg
derfor på et samarbeid med Statens
vegvesen og politiet, som de gjennomfører tilsyn og aksjoner
sammen med langs vegen.

Særskilt søkelys på
bestillere

– I tillegg har vi et godt og mangeårig samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund og næringen for
øvrig, gjennom trepartsbransjeprogram.
Arbeidstilsynet
ønsker velkom-
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men alle tiltak næringen selv gjør
for å bidra til å bedre forholdene for
sjåførene og andre arbeidstakere.
– Vi mener det er spesielt viktig at
bestillere av transporttjenester får
økt bevissthet om sitt ansvar ved
inngåelse og oppfølging
av kontrakter.
Dette er et

komplekst område, og alle tiltak
som kan gjøre det enklere for bestillere av transporttjenester å velge
seriøse aktører, vil gi store positive
ringvirkninger, sier Vollheim.

Forsvarlig arbeidsmiljø

Hun tror Fair Transport kan gjøre
det lettere for Arbeidstilsynet å
iverksette mer målrettede tiltak.
– Arbeidstilsynet er opptatt av at
det organiserte arbeidslivet skal
fungere, slik at vi kan prioritere innsatsen vår der risikoen er størst og
arbeidstakerne er mest sårbare.
Derfor er Fair Transport et positivt
tiltak fra næringen.
Hun legger til at det er viktig at
Fair Transport tydeliggjør betydningen av forsvarlig arbeidsmiljø, samt at de gir bestillere
og
oppdragstakere
de
verktøyene og den informasjonen de trenger for å drive lovlig
og opprettholde en
god HMS-standard i næringen.
– Vi ser spesielt
behov for å få mer
orden på arbeidstid, lønn og sikkerhet. Gjennom
våre tilsyn ser
Arbeidstilsynet
også at transportbestillere synes
det er
ut-

Dersom
Fair Transport
fungerer etter sin
hensikt, kan det
bidra til at både de
som tilbyr og de
som kjøper
transporttjenester
følger regelverket i
større grad.

fordrende å ivareta informasjons- og
påseplikten. Vi finner mye brudd på
dette.

Fair Transport-sertifikat er
ikke fritak for tilsyn

Vollheim forteller at mer enn seks av
ti kontrollerte bestillere ikke ivaretar
sitt ansvar for å informere om eller
påse at virksomhetene de kjøper
transporttjenester av, følger allmenngjøringsregelverket på en god
nok måte.
– Det tyder på at mange synes det
er vanskelig å overholde dette regelverket. Derfor har Arbeidstilsynet et
økt søkelys på bestillere, både gjenMotvirker arbeidslivskriminalitet:
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet tror og håper at Fair Transport
kan bidra til å gi mer ryddige forhold
i transportnæringen.
Foto: Arbeidstilsynet.

ere
eriøse
nom tilsyn og veiledning. Myndighetene og partene i arbeidslivet har laget en veileder for
transportbestillere, og i høst
planlegger Arbeidstilsynet å
gjennomføre veiledningsmøter,
for å sette bestillere i bedre stand
til å ivareta det ansvaret de har
for å sikre at underleverandørene
gir arbeidstakerne de lønns- og
arbeidsvilkårene de skal ha etter
allmenngjøringsforskriften. Tiltak som Fair Transport vil være
et viktig supplement, sier hun.
– Og så er det viktig å være klar
over at også de som velger å sertifisere gjennom Fair Transport,
kan få tilsyn. Man fritar ikke seg
selv for tilsyn ved å sertifisere seg.

– Positivt for arbeidstakerne

Hun håper og tror at Fair Transport kan bidra til å gi mer ryddige forhold i transportnæringen.
– Gjennom tilsynene våre ser
vi at det finnes mange transportører og transportbestillere som
har ryddige forhold på HMS og
sikkerhetsområdet, men vi ser
også at flere har et stort forbedringspotensial. Dersom Fair
Transport fungerer etter sin hensikt, kan det bidra til at både de
som tilbyr og de som kjøper
transporttjenester følger regelverket i større grad.
Vollheim tror det vil være positivt for arbeidstakerne, og kan
bidra til mer rettferdige konkurransevilkår gjennom å redusere
handlingsrommet til de useriøse.
– Vi gir ikke opp og fortsetter
kampen mot de kriminelle, også
i denne næringen, avslutter direktøren.

Drives i samme ånd: Familiebedriften Hustvedt & Skeie ble stiftet av søskensbarna Torleif Skeie og Trygve Hustvedt. Nå føres selskapet videre av
Reidar Skeie (til venstre) og Geir Hustvedt, samt Elise Hustvedt og Sigbjørn Skeie (ikke på bildet). Foto: Fatland

–F
 air Transport
utvikler oss

Kjøttransportspesialisten Hustvedt & Skeie hadde allerede det meste på plass
da de valgte å sertifisere seg etter Fair Transport-standarden. Samtidig oppdaget
de at prosessen bidro til å videreutvikle en kvalitetsstrategi som gir merkbare
resultater i hverdagen.
TEKST: Stein Inge Stølen

– Vi er en bedrift som er underlagt
strenge kvalitetsregimer med tanke
på alt vi frakter for vår hovedkunde
Fatland og Skjeggerød. Det være seg
levende dyr, slakt eller ferdigvarer.
Forskjellige krav fra forskjellige kunder er med på å skjerpe oss, sier Reidar Skeie, en av tre aktive familiemedlemmer i andre generasjon
Hustvedt & Skeie. De andre er broren Sigbjørn Skeie og daglig leder
Geir Hustvedt. I tillegg er tredje
generasjon også godt i gang i bedriften, mens gründer Torleif Skeie er
aktiv i kulissene.
Fra Torleif Skeie og Trygve
Hustvedt kjøpte den første lastebilen midt på 50-tallet for å transportere gris, har generasjonsbedriften vokst til å bli en av de
sterkeste kvalitetsleverandørene
innen frakt av kjøtt- og matvareprodukter. Den største utviklingen
har foregått etter 1997, da de avviklet griseproduksjonen og satset
fullt på transport. De har siden
den gang økt kjøretøybestanden

fra 5 til 34 biler og 40 ansatte, og
har i dag en årlig omsetning på
godt over 80 millioner kroner.

Frihet under ansvar

Totalt tilbakelegger Hustvedt &
Skeie-bilene 3,8 millioner kilometer i året. Det går daglige ruter med
kjøtt fra Ølen til Jæren, Sørlandet,
Sandefjord, Oslo, Bergen og
Trondheim. I tillegg har Hustvedt
& Skeie fire biler som kjører kraftfôr for Felleskjøpet. Felles for alle
oppdrag er bedriftens første bud:
Punktlighet.
– Det er det aller viktigste elementet i servicen vi tilbyr. Pris er
selvfølgelig viktig, men det spiller
en mindre rolle hvis du er god på
klokkelevering, sier Skeie.

Men det betyr slett ikke at
sjåførene må kjøre med
skuldrene oppunder øra

– Vi legger opp til at sjåførene får
mest mulig frihet. Vi ringer ikke og
maser om det ikke er ytterst nød-

vendig. Og når de er ferdig, er de
ferdig. Når man har flinke sjåfører,
trenger man ikke å følge dem opp
hele tiden. Det er alle tjent med.

– Må være synonymt med
kvalitet

Sigve Lervik arbeider med kvalitet
og rutiner i Hustvedt & Skeie. Han
er klar på et de velger å bli en Fair
Transport-bedrift fordi de oppfatter ordningen som et kvalitetsstempel.
– Det var faktisk et høyere dokumentasjonskrav her enn vi først
hadde antatt. Det betyr at vi må
være oppdatert hele tiden for å
beholde statusen som en Fair
Transport-bedrift, sier han.
– Men sånn må det jo også være.
Det skal være et kvalitetsstempel
for de som velger å sertifisere seg.
Samtidig må NLF være trygge på
at «stempelet» har en verdi for
transportkjøperne. De skal vite at
Fair Transport er synonymt med
kvalitet, mener Lervik.

www.fairtransport.no
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Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet:

Fellesforbundet går
kamp mot «gratis fr
Den 1. juni ble Transportarbeiderforbundet tilsluttet
Fellesforbundet. Nå vil leder Jørn Eggum benytte
tilliten og kunnskapen fra transportnæringen til å
motvirke sosial dumping. Han støtter Fair Transportinitiativet og etterlyser samtidig flere tariffavtaler.
TEKST: Stein Inge Stølen

– Behovet for transport er økende.
Regjeringas manglende satsing på
godstransport via bane og sjø gjør at
lastebiler overtar en stadig større del
av godstransporten i Norge, sier
Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.
Fagforeningen organiserer rundt
160 000 ansatte innenfor et bredt
spektrum av næringer og bransjer.
Tidligere i år ble også Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) tilsluttet Fellesforbundet. Fagforeningslederen tror dette er en vinn-vinnsituasjon.
– Vi er et fellesskap som har utviklet seg over tid. Vi har mange
ulike bransjer, men man skal lete
lenge for å finne noen som passer
bedre inn hos oss enn folka i transport.

– Handler om kampen
for å overleve

Han mener denne næringen, i likhet
med mange andre næringer, er utsatt for sterk konkurranse fra utlandet og særlig fra Øst-Europa.
– Denne utviklingen har pågått i
mange år og vi ser stadig styggere
eksempler på sosial dumping og
grov utnyttelse av utenlandske sjåfører. Pris er det eneste saliggjørende og presset på norske bedrifter
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øker stadig. For noen bedrifter
handler det om kampen for å overleve.
Eggum trekker frem hvordan næringen selv har bidratt aktivt for å
bedre forholdene, blant annet gjennom treparts bransjeprogram.
– Det er laget både informasjonskampanjer og veiledere og jeg vet
også at det jobbes for å få etablert et
register for utenlandske transportører som kjører kabotasje i Norge.

Manglende oppfølging
fra myndighetene

Han er også klar på at allmenngjøringen som ble innført i næringen i 2015 ikke har hatt den effekten man har ønsket.
– Undersøkelser gjort av Arbeidstilsynet viser at 7 av 10 utenlandske
sjåfører ikke får den allmenngjorte
lønnen de har krav på. Så kan vi
spørre – hvorfor blir ikke ordningen
fulgt opp?
Eggum peker på flere viktige
punkter her. Først og fremst handler
det om kunnskap rundt allmenngjøring hos sjåførene. Ikke alle vet hva
de har krav på. Samtidig mener han
at risikoen for å bli tatt i dag er for
lav, og at kontrollene derfor må øke
i omfang.

Representerer sjåførene: Jørn Eggum er leder i Fellesforbundet, som nylig fikk
Transportarbeidet under kappen. Foto: Morten Løberg, Fellesforbundet.

Til syvende
og sist er det du
og jeg som må ta
ansvar. Når vi
kjøper varer for
tusenvis av kroner
– hvorfor er vi
da så opptatt av
gratis frakt?

– Statens ansvar blir å sørge for at
kontrolletatene får de nødvendige
ressurser til å gjøre den delen av jobben. Vi må også se på om regelverket er godt nok, her tenker jeg særlig
på reglene om informasjons- og påseplikt ved allmengjøring.

– Allmenngjøring løser ikke
alle problemer

Sistnevnte kan være en av årsakene
til den åpenbare ansvarsfraskrivelsen
man opplever hos enkelte transportkjøpere, som Eggum mener ikke er
seg sitt ansvar bevisst.
– Vi kan sikkert bli bedre på å informere våre tillitsvalgte om innsynsretten de har for å sjekke at bedriften betaler allmenngjort lønn.
Men allmengjøring og kontroll av
denne løser ikke alene problemet,
mener Eggum.
– Til syvende og sist er det du og
jeg som må ta ansvar. Når vi kjøper

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri:

til
akt»
varer for tusenvis av kroner – hvorfor
er vi da så opptatt av gratis frakt?
Hvem betaler da lønna til sjåføren
når jobben er «gratis»? Dette handler
om holdninger – skal laveste pris
være det viktigste elementet? Er vi
villige til å betale en pris som sikrer
gode lønns- og arbeidsforhold for
alle?

Etterlyser tariffavtale

Han tror et initiativ som Fair Transport kan være riktig veg å gå. Eggum
forteller at også NTF var en av initiativtakerne til å innføre et «kvalitetsstempel» for lastebilbedrifter,
som fra deres side skulle innebære at
bedriftene var bundet av tariffavtale,
i tillegg til generell kvalitetssikring.
– Vi har fulgt Fair Transport-prosjektet helt fra starten. Det er prisverdig at NLF tar opp igjen tanken
om å lage et kvalitetsstempel for seriøse transportbedrifter, men vi synes det er litt trist at NLF ikke har
tatt inn kravet om tariffavtale som
en selvsagt del av en slik kvalitetssikring.

Kan utgjøre en positiv
forskjell

Eggum vil imidlertid understreke at
Fellesforbundet støtter prosjektet.
– Flere av de tillitsvalgte og ansatte i NTF og YTF fulgte med på
«oppstartsturneen» og fikk et godt
inntrykk. Nå er det oppgradert og
forbedret og vi tror dette kan utgjøre en forskjell i positiv retning. Det
betinger selvsagt at bedriftene blir
kontrollert, og her kan kanskje noen
mene at det blir litt «bukken og havresekken». Men vi velger å tro at
dette er en så viktig sak for NLF at
de følger opp dette på en god måte.

– Dette er løsningen som
norske industribedrifter
har ventet på
Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri oppfordrer hele næringslivet
til å være seg sitt ansvar bevisst. Men så langt har transportleddet i mange
sammenhenger gått under radaren. Derfor stiller han seg helhjertet bak
Fair Transport.
TEKST: Stein Inge Stølen

S

om direktør for Norsk Industri har Stein Lier– Som en brikke som falt på plass
Hansen lenge forsøkt å stimulere industribedrifter
Lier-Hansen tror det finnes transportkjøpere som
til å både tenke og handle ansvarlig og ressursefkynisk utnytter sine transportører og bryter regelverfektivt. Smart bruk av naturlige kraftket for å sikre seg billigst mulig transkilder er kanskje det virkemiddelet
port.
som historisk har fått mest oppmerk– Men disse er jeg overbevist om at
somhet. Men det finnes også andre
utgjør et stadig krympende mindretall.
utfordringer som bør tas på høyeste
Flertallet består av seriøse industribealvor. Mange har blant annet oversett
drifter som er svært opptatt av å ivareta
ringvirkningene som transportleddet
et høyt kvalitetsnivå helt ut til sluttbrugenererer, både miljømessig og samkeren. Det inkluderer også transportfunnsmessig.
leddet, forteller Lier-Hansen.
– Vi organiserer flere tusen bedrifDa han hørte om Fair Transport var
ter og foretak, hvorav en høy andel er
det derfor som en brikke som falt på
transportkjøpere. Disse opplever
plass.
regelmessig utfordringer i å innhente
– En sertifiseringsordning bestående
Direktør i Norsk Industri,
og kontrollere kvaliteten hos de som
Stein Lier-Hansen:
av målbare krav som ivaretar bestilleutfører transporten, det være seg norIndustribedrifter bør
rens dokumentasjonsplikt, tror jeg kan
ske eller utenlandske transportører.
omfavne også denne delen
være noe av det beste som har skjedd
av verdikjeden, og de bør
transportkjøperne noensinne. Ved å bePåseplikten byr på praktiske
gjøre det helhjertet.
nytte Fair Transport eliminerer man
utfordringer
alle usikkerhetsmomenter og kan garanMens mye tidligere har handlet om
tere sine kunder at varene er levert på en
uvitenhet rundt regelverk knyttet til transportkjøpers
trafikksikker og miljømessig ansvarlig måte.
juridiske ansvar, tror han ikke dette lenger er en like
stor problemstilling.
Det siste leddet må ha like høy kvalitet
– Dette har blitt satt tydelig på agendaen både av
Norsk Industri-lederen tror og håper at transportmyndighetene og av NLF, så de aller fleste som kjøper
leddet nå kan gå fra å være et «missing link» til å bli
transporttjenester av et vesentlig kvantum i dag bør
en selvsagt del av en helhetlig kvalitetstankegang.
være klar over reglene. Samtidig finnes det fortsatt
– Industribedrifter bør omfavne også denne delen
store hindringer knyttet til hvordan transportkjøperne
av verdikjeden, og de bør gjøre det helhjertet. Alle
rent praktisk skal klare å innhente all påkrevd dokusom produserer en vare eller leverer en tjeneste, er
mentasjon, sier Lier-Hansen.
ikke ferdig med denne prosessen før kunden har
Dette gjelder blant annet elementer som lønns- og
mottatt og signert. Og da er det jo vanligvis en tranarbeidsvilkår, HMS-rutiner, hvorvidt transportøren
sportør som er det siste leddet.
overholder regler knyttet til kjøre- og hviletid og arDet bør være selvsagt at denne transportøren bør
beidstid, samt sikring og korrekt lasting av gods. Brudd
holde samme nivå som avsenderen når det kommer
på ett eller flere av disse forholdene hos en transportør
til miljø, sikkerhet og vilkårene til de ansatte, avslutkan utløse straffeansvar også hos transportkjøper.
ter Lier-Hansen.
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– Må ikke
være et valg
mellom pris
og kvalitet
På Sagstua i Nord-Odal ligger en hjørnesteinsbedrift hvor
kvaliteten på produktene og tjenestene som leveres er helt
avgjørende for å ivareta konkurransekraften. De overlater
derfor ikke transporten til hvem som helst.
TEKST: Stein Inge Stølen

M

apei Norge produserer og
leverer en rekke produkter
til bygg- og anleggsnæringen. De har levert løsninger for overflatebehandling ved Øresund-broa og
Atlanterhavsvegen, drevet vanntettingsarbeid ved den ikoniske restauranten Under ved Lindesnes og
bidratt til å realisere Operahuset i
Oslo og frølageret på Svalbard. Ingenting av dette hadde vært mulig

Godt forhold: Sjåførene Jim Roger Olsen og Ragnar Solberg er svært fornøyd med oppdragsgiver Lene Hammeren.

uten beinharde krav til kvalitet og
sikkerhet. Det gjelder spesielt for
transportleddet.

Kvalitet er økonomisk
lønnsomt i lengden

– Vi har knyttet oss til noen få, men
svært kvalitetsbevisste transportbedrifter ved innenriks frakt i Norge.
Med disse har vi kontinuerlige evalueringsmøter hvor vi gjennomgår

Tillitsforhold: Simen Ruud er tredje
generasjonsledd i familiebedriften Ruuds
Transport. Foto: Stein Inge Stølen

sikkerhetsarbeidet og påser at alle til
enhver tid innehar den kompetansen
de skal ha, forteller Lene Hammeren, logistikksjef i Mapei Norge.
Hun forteller at Mapei er opptatt
av å legge et godt grunnlag allerede i
anbudsforespørsler.
– Pris vil alltid være en stor faktor
i vurderingen, men jeg tror fullt
og fast på at kvalitet også er økonomisk lønnsomt. Men det krever

– Vi hadde ikke overlevd én dag
Ansvarlige transportkjøpere prioriterer et langsiktig samspill med kvalitetstransportører fremfor
stadige utskiftninger i jakt
på laveste pris.

elementer. Ved roret sitter en daglig
leder med et brennende engasjement
for ansvarlig transport.
– Her kommer sand fra en lokal
produsent som leverer til anlegget
vårt, forteller Egil Vestbø idet en lastebil passerer utenfor kontorvinduet.
Han følger nøye med mens sanden
tippes.

TEKST: Bjørn Røst Kjørmo

Har ikke råd til å legge
lasten i grøfta

D

enne oppskriften mener Block
Berge Bygg er årsaken til at
betongelementproduksjonen
fungerer den dag i dag.
På Klepp i Rogaland finner vi et av
Skandinavias mest moderne og effektive produksjonsanlegg for betong-
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Bedriften har omlag 190 ansatte og
ser det på som uaktuelt å flytte produksjonen. Men når rundt 60 prosent
av de produserte elementene selges til
kunder andre steder i landet, er man
avhengig av et transportledd som er til
å stole på.

Full oversikt: Fra kontoret har daglig leder Egil Vestbø kontroll på alle biler som går ut og inn av
området. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

og kundebehandling (ISO 10002).
Da kommer det heller ikke som en
overraskelse at hovedtransportøren
Ruuds Transport også er ISO-sertifisert etter trafikksikkerhetsstandard
39001, i tillegg til å være en godkjent
Fair Transport-bedrift.
Hammeren ser bare fordeler med
Fair Transport-programmet. Hun
tror også at det kan fungere som en
dytt i ryggen på de bedriftene som
ennå ikke har fått på plass gode kvalitetssystemer.
– Mange transportbedrifter har
god orden og velfungerende systemer.
Men jeg tror det finnes store forbedringsmuligheter hos mange, og Fair
Transport kan fungere som en gulrot
som lokker flere til å profesjonalisere
seg ytterligere.

Tillitsbasert forhold
til sjåførene

Foto: Stein Inge Stølen

at transportørene har et langsiktig
perspektiv på sin bedrift. Det behøver ikke være et valg mellom pris
og kvalitet.

ISO-sertifisert transportør

Mapei er kvalitetssertifisert etter
ISO 9001, miljøsertifisert etter ISO
14001, sikkerhetssertifisert etter ISO
45001, og på toppen av dette har de
ISO-sertifisering for reklamasjoner

Når en ferdes inne på industriområdet hos Mapei er det vanskelig å se
hvor de ansatte på fabrikken slutter
og sjåførene hos Ruuds Transport
begynner. Når råvarer leveres, kobler
Ruuds-gutta selv opp pumpeanlegget
sammen med Mapei-folket. De vet
nøyaktig hvordan de skal plassere
kjøretøyene for å sikre best mulig
trykk gjennom rørene.
– Vi kan ikke overlate slike oppgaver til en hvilken som helst sjåfør.
Derfor er vi avhengig av høy kompetanse, og ikke minst tillit. Og den
skal gå begge veger, sier Hammeren.
Hun slår av en prat med sjåførene
Jim Roger Olsen og Ragnar Solberg, som begge kan bekrefte at

Lene? spør Ragnar med et smil.
Lene noterer forespørselen bak øret.

Kontrollerer utstyret
på lastebilene

Prioriterer kvalitet: Logistikksjef Lene
Hammeren har stålkontroll på alt som kommer
inn og ut av Mapeis anlegg på Sagstua. Her
teller kvalitet og sikkerhet høyt. Foto: Stein Inge
Stølen

Jeg tror det finnes
store forbedringsmuligheter hos mange,
og Fair Transport kan
fungere som en gulrot
som lokker flere til å
profesjonalisere seg
ytterligere.

Mapei er en viktig og ikke minst
omtenksom oppdragsgiver.
– Men når kommer kaffemaskinen her ute på pumpeområdet da,

Ved portene veies alle kjøretøy og
registreres både ved inn- og utkjøring. Slik sikrer man at ingen forlater området med overlast. I tillegg
er Mapei tilsluttet Trygg Trailer-prosjektet, som innebærer at man
foretar enkle kontroller av tunge
kjøretøy for å sikre at alle har lovpålagt utstyr og dekk, spesielt ved vinterkjøring.
På kjørekontoret sitter Iren Renate
Silkoset og Irene Rusten. De har
dialog med alle som leverer eller
henter varer og tilbyr toalett med
dusj til både kvinnelige og mannlige
sjåfører. De ansatte i Ruuds Transport trenger ikke å registrere seg
manuelt. De har egen tilgang til
vektsystemet, hvor de selv melder
inn vekten på kjøretøyet. Alt i tråd
med det tillitsbaserte systemet.

– Må etterstrebes av alle
seriøse bedrifter

Slik tillit kommer ikke lett, men blir
langt enklere å etablere hvis bedriften allerede oppfyller kravene som
stilles gjennom Fair Transport.
Dette gjør også at det i fremtiden vil
være aktuelt for Mapei å etterlyse
Fair Transport-sertifisering når man
ser etter nye transportpartnere.
– Kravene som stilles for å bli
godkjent er et nivå enhver seriøs
transportbedrift må etterstrebe,
avslutter Hammeren.

uten høy kvalitet på transporten
– Mye av våre produkter går til
byggeplasser i og utenfor Oslo.
Transportør og sjåfør blir derfor bedriftens forlengede arm ut til kunden. Vi hadde ikke overlevd én dag
uten høy kvalitet på transporten, slår
Vestbø fast, før han fortsetter:
– Vi kunne helt klart kjøpt billigere transport på spotmarkedet. Men
vi kan ikke legge betongelementer i
grøfta på grunn av dårlig sikring eller
utslitte dekk – det har vi rett og slett
ikke råd til, hverken økonomisk eller
omdømmemessig.

– Uthvilte og opplagte sjåfører
er god HMS

Pris er likevel veldig viktig. Det er en
ekstremt konkurranseutsatt bransje,

men å vinne anbud fordi man går på
akkord med transportkvaliteten, ville være uaktuelt. Vestbø mener at
effektivitet og punktlighet er faktorer
som må sees i sammenheng med pris.
– Bilene må komme når de skal, og
kjøre når de skal.
Samtidig er han svært opptatt av at
det bygges en god HMS-kultur,
gjerne etter modell fra bygg- og anleggsbransjen, som han mener har
ført til gode arbeidsforhold.
– Det bør være et absolutt minstekrav at sjåførene får sove skikkelig,
spise skikkelig, og ha god tilgang på
dusj og toalett. Uthvilte og opplagte
sjåfører, som vet hva de holder på
med og trives på jobb – det er god
HMS!

Han forteller at mange elementprodusenter har valgt å holde seg til
faste transportører i år etter år, for å
garantere høy kvalitet på transporten.
– Når det har kommet leveranser
med biler fra Øst-Europa, så dukker
det ofte opp varselsignaler. Det første
flere utenlandske sjåfører ber om, er
ofte å få gå på do. Slik burde det ikke
være.

Må fungere som et fotballag

Block Berge Byggs slagord er: «Vi
tar ansvar». Dette er en av grunnene
til at de også ønsker Fair Transport
velkommen.
– Det som virkelig er positivt med
Fair Transport, er at det blir enklere

å vite hvilke firma som etterlever
regelverket. Man bør ha visse forventninger til Fair Transport-bedrifter. Hvis transportkjøpere stiller
krav, vil transportører som ikke innfrir disse automatisk falle igjennom,
sier Vestbø.
Han mener at transportører og
transportkjøpere må fungere som et
fotballag.
– For å bli gode sammen, må vi
øve sammen. Det nytter ikke med
stadige utskiftninger om man skal
ha gode lagspillere. Block Berge
Bygg markedsfører transporten som
en del av sitt produkt. Det ønsker vi
å fortsette med. Transporten skal
være skikkelig, avslutter bedriftslederen.
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Trivsel gir trafikksikkerhet: Eric Johansson og Nina Brunvoll i Hauer AS tar godt vare på de ansatte. De mener Fair Transport-sertifisering kan bedre arbeidshverdagen ytterligere.
Alle foto: Heidi Rudaa

Kvalitet gir vekst: Hauer AS
kvalitetsrykte, som ifølge daglig

Tilrettelegger hverdagen for
Transportbedriften Hauer
AS har ikke tenkt å stå på
sidelinjen i kampen for
bedre trafikksikkerhet,
lavere utslipp og bedre
arbeidsvilkår.
TEKST: Heidi Rudaa og Stein Inge Stølen

P

å kort tid har de blitt kjent som
en leverandør av kvalitetstjenester, i tillegg til å være en
attraktiv arbeidsgiver. De ønsker å
bruke Fair Transport til å bevisstgjøre transportkjøperne de fordelene
man oppnår ved å dokumentere kvalitetsarbeidet.
– Ved å sertifisere oss ønsker vi å
vise at vår bedrift har vært gjennom
en kvalitetskontroll. Dette gjør at
transportkjøper kan være sikker på at
de bruker et transportfirma som er til
å stole på, forteller daglig leder Eric
Johansson i Hauer AS.
Ålesund-bedriften startet i det små
under navnet Erics Budservice, med
pizzabud-kjøring tidlig på 90-tallet.
Johansson bygget stein på stein frem
mot 2016, da han for alvor tok steget
inn i tungtransporten ved oppkjøp av
en transportbedrift på Åndalsnes
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med 16 containerbiler og vogntog.
Selskapet i sin nye drakt fikk navnet
Hauer, som betyr «bergbryter». I dag
har bilparken vokst til i overkant av
80 vogntog, distribusjonsbiler og varebiler, hvorav over 75 prosent har
Euro VI-miljøteknologi.

Senker sykefraværet

Profesjonalitet står sentralt i Hauer
AS, som allerede fra etableringen
valgte å benytte dedikerte ansatte til
oppfølging av personal- og trafikksikkerhetsarbeid, og ikke minst Fair
Transport. HR- og personalansvarlig
Nina Bruvoll er derfor en viktig ressurs for Johansson, med bred erfaring
fra både næringsliv og som selvstendig næringsdrivende gjennom mange
år.
– Nina har vært en viktig brikke
for å iverksette og gjennomføre større prosjekter. Nina er en «people person»! Tidvis brutalt ærlig, veldig direkte og fokusert, samtidig som hun
evner å se den enkelte og bistå ansatte i forskjellige stadier av livet og med
ulike utfordringer, skryter han.
For å hindre sykefravær er bedriften veldig nøye på å tilrettelegge
hverdagen for sjåførene.
– Dette er et yrke som kan gå
hardt utover rygg, knær og skuldre
når man skal ut og inn av lastebilen

Ved å sertifisere
oss ønsker vi å vise
at vår bedrift har
vært gjennom en
kvalitetskontroll.
Dette gjør at transportkjøper kan
være sikker pså at
de bruker et transportfirma som er til
å stole på.

50-60 ganger per dag. En del av tanken bak å begynne med containerbiler var å gi eldre distribusjonssjåfører
en mulighet til en mindre belastende
hverdag.

Fra brødlevering til blodprøver

Hauer AS består av i overkant 50 lokaldistribusjonssjåfører stasjonert i
Ålesund, Molde og Tromsø, samt

datterselskapet Hauer Rauma AS
med nærmere 60 ansatte med
avdelinger i Åndalsnes, Ålesund og
Molde. Bilene går døgnet rundt og er
derfor avhengig av en administrasjon
som er tilgjengelig 24/7.
– Brøddistribusjonen starter rundt
midnatt, og det sier seg selv at disse
leveringene går etter klokka. Kommer du på butikken om morgenen og
det ikke er ferskt brød der, så blir det
ramaskrik. Så det er viktig med en
leveranse som er «just in time». Det
krever god planlegging, sier Johansson.
I tillegg til distribusjonskjøring fra
tidlig morgen til godt utpå ettermiddagen tar Hauer AS også på seg ekspressoppdrag.
– Det kan være alt fra en båt på et
nærliggende verft som trenger en ny
del, eller blodprøver som skal sendes
til laboratorier utenbys med fly.

Gir lavere ulykkesrisiko

Johansson er helt sikker på at tilrettelegging av sjåførenes hverdag
bidrar til lavere ulykkesrisiko i tillegg til bedre arbeidsvilkår. Der har
han også støtte fra faglig hold.
Transportøkonomisk
Institutt
(TØI) har ikke bare sett på sammenhenger mellom aktivt sikkerhetsarbeid i norske bedrifter. De har

Jon Molnes, seksjonsleder i Statens vegvesens krimseksjon:

Tror Fair Transport vil
bidra til en mer målrettet
kontrollinnsats
Statens vegvesens krimseksjon har i løpet av kort tid rullet opp flere tilløp av
organisert kriminalitet i transportsektoren. Seksjonsleder Jon Molnes ser ikke
bort fra at Fair Transport kan gjøre hverdagen enklere for etaten. Samtidig
advarer han mot kriminelle aktører som bruker kvalitetsstempler som alibi.
TEKST: Stein Inge Stølen

ble etablert i 2016 og har siden opplevd stor vekst. Det skyldes et godt
leder Eric Johansson er det viktigste salgspunktet.

sjåførene
også sett på ulykkesrisiko ved utenlandske
vogntog kontra norske. Funnene indikerer
at transportører fra lavkostland har mer
enn dobbelt så høy ulykkesrisiko.
– Vi er opptatt av å følge regelverket og
prøver yte det lille ekstra for kundene og
våre ansatte. Tross et klart regelverk er det
mange i transportnæringen som er useriøse. Dette ser vi ofte hos utenlandske
transportbedrifter hvor sjåførene lever
under et umenneskelig press og gjerne er
ofre for sosial dumping. I tillegg skaper
dette trafikkfarlige situasjoner, sier bedriftslederen.

– Makten ligger hos deg og meg

Han ser med stor glede på innsatsen som
nå blir gjort fra myndighetenes side, både
med tanke på økt antall målrettede kontroller, samt innstramming av regelverk og
bedre sanksjonsmuligheter.
– Det er viktig at kravene til spesielt
vogntogene skjerpes, noe vi ser nå er i ferd
med å skje. Her er også Fair Transport et
viktig virkemiddel.
Men den virkelige makten mener Johansson ligger hos Ola og Kari Nordmann som bestiller varer og tjenester.
– Det er også viktig at forbrukere ikke
jubler over fri frakt, og forstår at det har
sin pris i både sosial dumping blant østeuropeiske sjåfører og ukritiske oppdragsgivere som gir livsfarlig trafikk. Derfor håper jeg alle vil støtte Fair Transport.

– For å lykkes i kampen mot useriøsitet og kriminalitet i transportsektoren er det helt nødvendig at
næringen også selv tar grep. At det legges til rette
for at transportkjøpere og forbrukere lettere kan
orientere seg mot seriøse aktører, er et prisverdig og
godt tiltak som forhåpentlig vil bidra til et sunnere
marked, sier Jon Molnes i Statens
vegvesen.

brev, og at sjåfører ikke får den lønnen de skal ha,
fortalte Molnes til NRK den gangen.

Stengte «svart terminal»

Økt bevissthet rundt lovkrav

Skal ikke være en hvilepute

Den illegale terminalen er dessverre bare ett av
mange eksempler på organisert kriminalitet i transportsektoren. Derfor er det viktig
at etatene får anledning til å bruke mest mulig ressurser på denne
Avdekker organisert
typen aktivitet, som igjen betyr at
andre kontrollformer må nedprikriminalitet
Det er knapt tre år siden Vegveoriteres. Det er her verktøy som
senet ga den tidligere politispaFair Transport kommer inn.
neren ansvaret for å opprette en
– Vi bruker en rekke informaegen krimseksjon innad i etaten,
sjonskilder som grunnlag for å
som siden den gang har drevet
gjøre tjenesten vår mer målrettet.
etterretning og informasjonsinnDette initiativet vil være en av
henting rundt organisert krimiflere kilder som bidrar til det.
Seksjonsleder Jon Molnes:
nalitet i veg- og transportsektoSamtidig vil ikke Molnes beStatens vegvesens krimseksjon
ren.
trakte Fair Transport-stempelet
ligger ikke på latsiden. De
Resultatene lot ikke vente på
som en hvilepute for bedriftene.
ser useriøse aktører i kortene
seg: Så langt har Krimseksjonen
Jevnlig revisjon av eksterne aktøog avdekker transportnærinrullet opp en omfattende svindelrer er essensielt for å sikre at ordgens skyggesider.
virksomhet gjennom den såkalte
ningen ikke misbrukes.
Olsen Bil-saken, hvor mer enn 1
– Vi erfarer at useriøse og kri000 kjøretøy ble tilbakekalt etter mistanke om ulovminelle aktører gjør tiltak for å «blanke» sin egen
lige og trafikkfarlige ombygginger. Året etter avfasade for å fremstå som seriøse. Vi må derfor være
dekket Molnes og teamet hans brudd på lønns- og
bevisst at denne og andre ordninger vil kunne utarbeidsvilkår ved flere underleverandører ved vegnyttes av slike aktører, og at det finnes tiltak for å
og anleggsarbeid på oppdrag av Statens vegvesen.
møte en slik situasjon.
Nå har Krimseksjonen for alvor rettet søkelyset mot
transportnæringen. Etter tips fra blant annet NLF
ble det utført spaning og etterretning mot en illegal
omlastingsterminal i Østfold, hvor utenlandske
transportører lastet om varer fra større vogntog til
mindre kjøretøy for transport innad i Norge. Dette
dannet grunnlag for en større tverretatlig aksjon,
som endte med umiddelbar stengning av terminalen
og videre oppfølging av både politiet og kontrolletatene.
– Vi så konturene av en «svart terminal», som det
ikke er mulig å konkurrere med for andre transportaktører. Det er også mistanke om juks med frakt-

Mange av utfordringene som oppleves i transportsektoren i dag handler om manglende bevissthet
rundt transportørenes lovkrav og kostnadsnivå hos
både mellomleddene i verdikjeden og hos sluttbrukeren. Han er ikke i tvil om at Fair Transport vil
være et stort steg i riktig retning for å endre dette.
– Transportkjøpere og forbrukere har gjennom
de valg man gjør, stor makt til å påvirke markedet
i en sunnere retning. At det nå er en merkeordning
som gjør det lettere å gjøre riktige valg, er veldig
bra. En slik ordning vil også bidra til økt bevissthet
internt i næringen om kvalitetskrav og seriøsitet,
hvilket også tjener et sunt og levedyktig marked.

www.fairtransport.no
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Dokumentert kvalitet: Frode Håkensbakken har sertifisert sin bedrift etter Fair Transport-standarden. Han mener det er et viktig verktøy for å vise hvem som driver seriøst. Foto: Henrik Hornnæss

En kjemperessurs –
også for de små
Frode Håkensbakken (38) er som
en fersking å regne med sine to
lastebiler og kun fem års driftstid.
Likevel går det så det suser, dels
takket være NLFs kvalitetssystemer. Han tror Fair Transport
kan være nøkkelen til stabil drift
for nyetablerte transportører.
TEKST: Henrik Hornnæss

H

åkensbakken Transport AS holder til på
Skreia i Oppland og er samarbeidspartner med Moelven Limtre. Det innebærer
transport av bedriftens produkter over hele landet. Det å kjøre limtre for den store bedriften i
Ringsaker gir stor variasjon i oppdragene. Det
kan være langtransport, lokaltransport og spesialtransport av større konstruksjoner.
– Hovedtyngden på det vi frakter er limtre,
men det blir også transportert betong og stål på
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den andre bilen. Denne bilen går kun for Moelven, sier Håkensbakken og retter et stolt blikk
mot en blå Scania R580 med en uttrekkbar henger, som kan forlenges til 28 meter.

Meldte seg som pilotbedrift

For Håkensbakken er trafikksikkerhet og spesielt lastsikring en viktig del av hverdagen som
transportør for Moelven Limtre. De lange dragerne må sikres på en god og trygg måte. Derfor
er det viktig for totningen å vise næringen at han
leverer kvalitet. Av den grunn meldte Håkensbakken Transport AS seg frivillig til å delta som
pilotbedrift i Fair Transport-programmet.
– Her kan en dokumentere at det drives på en
seriøs måte og vise at en er en ansvarsfull transportør, sier bedriftslederen.

Bidrar til millionomsetning

Lastebileieren hadde om lag ti års erfaring som
sjåfør før han bestemte seg for å starte eget fima,
noe han gjorde i 2014. I dag har han to biler og
har fått med seg sin far på laget.
– Det var veldig spennende, og litt tøft, å starte bedrift. Det var en del nytt å sette seg inn i
som lastebileier og en bratt læringskurve. Da er

verktøy som Fair Transport veldig bra. Det innehar gode retningslinjer som understreker hva en
skal og må forholde seg til. Det er absolutt noe
å anbefale, sier Håkensbakken.
Verktøyene har også hjulpetbedriften å sikre
seg gode resultater. Regnskapstallene fra 2018
viser en omsetning på hele 3,6 millioner
kroner.

Senker risikoen for transportkjøperen

Siden starten av mai har NLFs medlemsbedrifter jobbet med å registrere og dokumentere sitt
arbeid innenfor trafikksikkerhet, miljø, klima
og ansvar. De som tilfredsstiller kravene har
muligheten til å oppnå Fair Transportstatus.
Nå er også transportkjøperverktøyet på www.
fairtransport.no tilgjengelig. Det tror Håkensbakken er et riktig steg videre.
– Jeg har tro på at det kan være et godt verktøy for transportkjøperen for å finne transportører som driver på en seriøs måte, fremfor å
kunfokusere på pris. Sertifiseringen viser også
at bedriften har HMS-systemene i orden og
følger alt til punkt og prikke. Det vil være en
lav risiko for transportkjøperen ved å
ta i bruk dette, mener han.

FAIR
TRANSPORT

VI GIR RABATT TIL
sertifiserte bedrifter

Det lønner seg å ha Fair Transportsertifisering
Hvorfor belønner vi NLF-bedrifter som har Fair Transportsertifisering?
Jo, vi tror at bedrifter med sertifisering både kjører tryggere
og har en lavere risiko for å bli involvert i en skade.
Hvilke rabatter kan du få?
• 20 sikkerhetspoeng til alle bedrifter med sertifisering
• 10 sikkerhetspoeng til alle bedrifter som er ISO 39001-sertifiserte
• 10 sikkerhetspoeng dersom du har installert 360-graderskamera
eller ryggekamera i kjøretøyene dine
40 sikkerhetspoeng = 20 % rabatt på kjøretøyforsikringene dine

TA KONTAKT PÅ 62 51 65 31 – ELLER LES MER PÅ IF.NO/NLF

71676_0 Inhouse NO

I samarbeid med:
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– Kundene
etterspør det,
og de ansatte
vil ha det
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agne Årvik er daglig leder i
Arne Thorsen Transport
AS. Han har klare tanker
om hva Fair Transport betyr for firmaet, og ikke minst kundene. Han
opplever stor etterspørsel etter kvalitetsmerkevaren, ikke bare fra transportkjøperne - men også fra de ansatte.
– Derfor har vi innarbeidet Fair
Transport i alle ledd. Vi skal være en
aktør både kunder og ansatte skal
kunne stole på i alle sammenhenger,
forteller han.
Som de fleste firmaer som har
holdt det gående i en generasjon eller
to, er det opp- og nedturer. Det gjelder også for Arne Thorsen, som startet opp allerede i 1953. Ulike omstendigheter gjorde at selskapet gikk

konkurs i 1974, men ble «restartet»
takket være gode leverandører og
samarbeidspartnere og med Magne
Årvik ved roret.
76-åringen har ikke sluppet taket
helt ennå, men har trappet ned betydelig. Nå er det svigersønnen Espen
Andreassen (51) som styrer det meste
sammen med den øvrige staben på
rundt 40 kvinner og menn. Magne er
fortsatt styreformann og daglig leder
i transportbedriften, mens Espen formelt styrer spedisjonsselskapet.

tilbake. Det siste er ikke alltid like
lett, men returfrakt er viktig for økonomien i selskapet.
Ved siden av å være med på å generere inntekter, sørger Viggo også
for å oppfylle forpliktelsene de har
tatt på seg ved å være en Fair Transport-bedrift.
– Det meste som vi trengte for å
klare denne sertifiseringen, var gjort
på forhånd. Men noen formaliteter
måtte på plass. Nå jobber vi heletiden
med konseptet ettersom vi er underlagt en revisjon med faste mellomrom, sier han.
Han kan også bekrefte at kunder i
større grad etterspør Fair Transport
og de ulike elementene som ligger i
dette. Blant annet er miljøhensyn
stadig viktigere og derfor jobber bedriften nå med en søknadsprosess
mot Enova for å muliggjøre en overgang til gassdrift på deler av bilparken.

Fraktmegler og
Fair Transport-ansvarlig

Bonus for sikkerhet og
skadefri kjøring

Andreassen forteller at flåtestyring
med kjøreadferd, hastighet og ikke
minst økonomisk kjøring har mye å si
for at de har en bunnlinje på riktig

For daglig leder Årvik er sikkerheten
viktig. Han legger ikke skjul på hva
han mener om utenlandske vogntog
med toakslede trekkvogner på norske
vinterveier.
– Myndighetene har hatt et skarpt
søkelys på dekk og mønsterdybde, og
det er vel og bra. Men det hjelper lite
med gode dekk når du ikke har nok
trykk på drivakselen. Vi har derfor
støpt blokker på 1 250 kilo hver som
vi bruker som ballast over akslingene
for å sikre oss at vi kommer fram vinterstid, sier Årvik.

Fair Transport-ansvarlig: Espen Andreassen
(t.v.) sammen med fraktmegler Viggo Nilsen.
Sistnevnte er ansvarlig for å følge opp Fair
Transport-forpliktelsen. Foto: Roy Hansen

Eget tollager: Arne Thorsen AS har eget
tollager og står for fortolling av varer for
kunder, samt ordner med alle nødvendige
papirer ved import og eksport. Foto: Roy
Hansen

Storkunde: Sjåførene hos Arne Thorsen AS
kjører i gjennaomsnitt 90 000 km hver årlig.
Den største kunden er Pipelife, som lager
plastrør til inn- og utland. Foto: Werner
Juvik

Kjører gjerne utenlands: De har hele Europa
som sitt nedslagsfelt. Fra venstre ser vi daglig
leder Magne Årvik, Viggo Nilsen, Cathrine
Henriksen og Kai Jubskås. Foto: Werner
Juvik

Arne Thorsen Transport AS i Skien har innlemmet Fair
Transport-tankegangen i alle ledd. Både sjåfører, befraktere og ledelsen blir drillet i hvordan man skal oppfylle
forpliktelsen som følger med sertifiseringen. Det er spesielt sikkerhetsfokuset som setter bedriften i særklasse.
TEKST: Roy Hansen

M

Kai Jubskås og Trond Eriksrød, med
hjelp av Viggo Nilsen, er firmaets
fraktmeglere som sørger for å fylle
opp bilene mest mulig - både fram og

side av streken. Et klart søkelys på
sikkerhet og skadeforebygging gjør at
selskapet også har en meget hyggelig
statistikk hos forsikringsselskapet.
Samtlige biler fra Arne Thorsen er
utstyrt med kamera. Dette har ofte
vist seg å være til stor hjelp for blant
annet politiet ved ulykker.
– Skadefri kjøring belønnes med
en bonus for sjåførene, som avler en
økonomisk og forsvarlig kjøring.
Hver måned er det møter med sjåførene i selskapet for å ta en gjennomgang av positive erfaringer og forbedringspunkter.

Drivakseltrykk viktig

www.fairtransport.no
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Halverer
skadene
med systematisk
sikkerhetstankegang

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har sett grundig
på sikkerhetskulturen i transportbedrifter med og uten
Fair Transport-sertifisering. Konklusjonen er klar: Jo flere
som bruker kvalitetssystemer aktivt, jo lavere blir ulykkestallene. Det kan Børstad Transport i Trøndelag bekrefte.

midler som i så fall er egnet til å påvirke sikkerhetskultur for å redusere
ulykker, sier Nævestad.
TØI kategoriserer sikkerhetsarbeidet i transportbedrifter i fire kategorier, som plasseres på en skala kalt
«Sikkerhetsstigen».

TEKST: Stein Inge Stølen

•
Det første trinnet innebærer et
grunnleggende engasjement for sikkerhet blant ledere og ansatte, som
enda ikke har blitt systematisert.
Studier viser at dette er en forutsetning for videre tiltak.
• Det andre trinnet handler om oppfølging av sjåførers fart, kjørestil og
bilbeltebruk, som ifølge ulykkesanalyser er de viktigste risikofaktorene.
• Det tredje trinnet handler om å
fokusere på arbeidsrelaterte faktorers
betydning for transportsikkerhet.
Dette gjelder blant annet organisering av transport, med de følger det

N

orge har omtrent 35 prosent
flere drepte per innbygger i
ulykker med tunge kjøretøy
enn gjennomsnittet for Europa. Dette
er ofte alvorlige ulykker med betydelige andeler hardt skadde og drepte på
grunn av vekten på de involverte kjøretøyene. Det skades i gjennomsnitt
688 personer i ulykker som involverer
tunge godsbiler per år. I alt 138 av disse personene blir hardt skadet eller dør
i ulykkene.

– Samtidig er det relativt få systematiske studier på området. Men de som
er utført, indikerer at et skarpere søkelys på sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse kan føre til økt trafikksikkerhet,
forteller forsker Tor-Olav Nævestad ved
Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Har studert sikkerhetskulturen

Dette var bakgrunnen for studien
hvor hovedmålene har vært å generere ny kunnskap om hvilke faktorer

Betydningsfullt arbeid: Forsker Tor-Olav
Nævestad i TØI har utarbeidet sikkerhetsrapporten, som ble fremlagt i fjor. Foto: Stein Inge
Stølen

som påvirker sikkerhetskulturen i
transportbedrifter.
– Vi ville også undersøke om sikkerhetskultur i transportbedrifter kan
påvirkes, og finne ut av hvilke virke-

– Hos oss stiller Fair Transport På Årvoll utenfor Moss
finner man en transportsentral med et svært
bevisst forhold til kvalitet.
Ringstad Transport sender
ikke varene av gårde med
en hvilken som helst bil.
Men en ting er sikkert: Er
du Fair Transport-sertifisert, står du høyt i kurs.
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TEKST: Stein Inge Stølen

– I dagens tøffe transportmarked er
man nødt til å finne en eller annen
form for nisje. Vårt håndverk er at vi
er gode på klokkeslettleveringer og
individuell oppfølging ned på detaljnivå med hver enkelt kunde, forteller Ingrid Ringstad. Som administrativ leder i Ringstad Transport har
hun sammen med mannen Terje
Ringstad bygget opp bedriften fra
bunnen av.

Engasjert sjåfør: Bjørge Strålsund kjører for Ringstad Transport gjennom NLF-bedriften Einar
Nilsen og Sønn Transport AS. Han stortrives med å utføre oppdragfor transportsentralen.

lenttjenester og leier ut sikkerhetsrådgivere innenfor blant annet avfallshåndtering, risikoanalyser og avfallsplaner.
Dette er resultatet av et målrettet
arbeid innen sikkerhet og kvalitet over
mange år. Mange systemer har både
blitt anvendt og videreutviklet gjennom årene. I dag er Børstad Transport
sertifisert for ISO 9001 og ISO
14001, i tillegg til Fair Transport.

– Fair Transport skal
henge høyt

har for sjåførenes opplevde stress,
tidspress og trøtthet.
• Det fjerde trinnet innebærer å implementere et system for sikkerhetsledelse, for eksempel ISO 39001 eller
andre lignende alternativer.
Referansegruppen, altså trinn 1, består av tilbakemeldinger fra sjåfører
som er ansatt i bedrifter uten tariff-avtale. Disse antas av TØI å
utgjøre et gjennomsnitt i næringen.
Samtlige av bedriftene i trinn 2, 3
og 4 ble rekruttert fra Norges Lastebileier- Forbunds medlemsmasse.
I toppsjiktet finner man bedrifter
med Fair Transport-sertifisering. En
av disse er Børstad Transport i
Trøndelag, som driver med spesialtransport og håndtering av farlig
avfall. De har tatt ansvaret helt og
fullt i egne hender og tilbyr grunnleggende utdanning, etterutdanning

Stolt sjåfør: Nok en sjåfør har gjennomført
Børstad-skolen. Merking av bil er det synlige
beviset på bestått. Foto: Roar Melum

og spesialisering av sjåfører gjennom
det de kaller Børstad-skolen.
– Vi har drevet med kjøring for
oljebransjen siden tidlig på 70-tallet.
Her møtte vi strenge krav til sikkerhet, noe som skjerpet oss alle. I tillegg
har bedriften gjennom flere år kjørt
ADR-gods i alle klasser, forteller daglig leder Per Arne Aasen.

Sprer sikkerhetstankegang til
andre næringer

Kompetansen spres langt utenfor
vegtransporten. De avholder også
kursvirksomheter innen andre næringer, deriblant offshore.
– Våre kursledere er sertifiserte for
å godkjenne sikkerhetsrådgivere etter
endt kurs. Vi tilbyr også ulike konsu-

En av de viktigste grunnpilarene i sikkerhetsarbeidet er NLF-systemet
Kvalitet og Miljø på Veg (KMV), som
bedriften tok i bruk for tre år siden.
Sjåførene har tilgang til systemet via
sine telefoner, der spesielt avviksrapportering er viktig element. Hverdagen har på den måten blitt mye enklere og man ser forbedringer i
sikkerhetstankegangen for hver dag
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som går. Slik blir et av de målbare kriteriene i Fair Transport-sertifiseringen, nemlig trafikksikkerhet, oppfylt.
– Det å bli en Fair Transport-bedrift må henge høyt. Vegen frem må
være en kontinuerlig prosess for å sikre en bedriftskultur som bidrar til en
bærekraftig næring, forteller Aasen.
Han er opptatt av å gjøre Fair
Transport til en gjennomgående tankegang for hele bedriften.
– Man er avhengig av at alle ansatte trekker i samme retning. Derfor må
alle gjennom Børstad-skolen for å få
Fair Transport-merket på sin lastebil.
Men det gjelder ikke bare sjåførene.
Absolutt alle i bedriften må gjennomføre en Fair Transport-kursdag. Etter
gjennomført utdanning signeres en
avtale hvor man forplikter seg til å
arbeide systematisk for å oppnå bedre
trafikksikkerhet, lavere utslipp og ivareta alle ansattes vilkår, i tråd med
sertifiseringen.
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Risiko

Halvert risiko: Figuren viser antall skader per 1 million kilometer. Bedrifter på det høyeste trinnet
opplever bare halvparten så mange skader som bedrifter i nivå to. Faksimile: TØI

- bedrifter fremst i køen
Har jevnlige fellesmøter

Familiebedrift: Ekteparet Ingrid og Terje
Ringstad har funnet en god balanse mellom
yrkeslivet og det private. Samtidig er Ringstad
Transport på mange måter en stor familie.

Bedriften har kontrakt med mellom
40 og 45 bileiere. Men selv om selskapet leier inn transportører fremfor å
eie egne biler, skyver de ikke kvalitetsarbeidet over på neste ledd.
– Selv om de ikke er ansatt hos oss,
er vi et team. Vi er avhengige av dem
og av at de er gode ambassadører for
bedriften. Vi arrangerer jevnlige fellesmøter og kurs hvor vi tar for oss
forskjellige temaer innen blant annet
trafikksikkerhet, lastesikring, og kjøre- og hviletid

– Et konkurransefortrinn

Ringstad mener at Fair Transportordningen kommer som bestilt i en
tid hvor transportkjøpere nærmest
skriker etter kvalitetsdokumentasjon.
– Vi ser at kundene våre stiller stadig større krav til sine underleverandører. Det gjelder hele verdikjeden. Å
benytte tjenester fra Fair Transport-bedrifter bidrar til å gi en trygghet om at vi er en god leverandør.
Derfor er det et konkurransefortrinn
for oss å bruke disse bedriftene, på lik

linje med selskaper som har andre
kvalitetssertifikater som ISO-sertifiser-inger og Miljøfyrtårnstatus.
Så hvis du kommer til Ringstad
Transport med et Fair Transportsertifikat og ber om kjøring, da blir
Ingrid veldig glad.
– Hos oss stiller Fair Transportbedrifter utvilsomt forrest i køen.
Men jeg vil jo se bilen din først, da!
Og så vil jeg ta en skikkelig prat med
deg. For man må ha ordentlig kjemi,
og vi må passe godt sammen. Begge
skal føle at «dette blir bra»!

www.fairtransport.no
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Proffe sjåfører: Daglig leder Frank Steensen har lastebiler i rute over hele Nord-Norge, med avdelinger fra Mosjøen til Storsteinnes. Øverst til høyre er han flankert av sjåførene Kyrre Jensen, Christian
Hestekker, Tor Audun Paulsen og Kjell Arne Karlsen. Foto: Arild W. Johansen og Christian Hestekker

Nord-Norge får
Fair Transport-melk
Frank Steensen Transportforretning AS utfører en
stor del av melketransporten i Nord-Norge.
TEKST: Frank Lauritz Jensen og Stein Inge Stølen

V

ed å bli Fair Transport-sertifisert sikrer ikke bare bedriften solid kvalitetsdokumentasjon overfor sine kunder. De
oppnår også færre skader, lavere
drivstofforbruk og reduserte sykedager.
Transportkundenes holdninger er
i endring. Mens mange tidligere tok
fraktetjenestene for gitt, åpner nå
flere og flere øynene for gevinstene
ved å benytte kvalitetstransport - og
ikke minst konsekvensene ved å
misligholde sitt ansvar som transportkjøper.
Frank Steensen er daglig leder i
transportforretningen som bærer det
samme navnet. Med 73 ansatte fordelt på 25 biler er bedriften en vesentlig aktør med base i Beiarn, og
avdelinger i Bodø, Fauske, Mosjøen
og Steigen. Han erfarer at kvaliteten
i økende grad blir verdsatt av både
kundene og deres varemottakere.
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– Vi er ikke bare vår bedrifts ansikt utad. Vi er også ambassadører
for kundene våre. Dette teller spesielt ved presisjon på leveringstidspunkt, kvaliteten på vare- og produkthåndteringen og ikke minst
adferden langs veg og i kontakt med
kundene.

Må ha sjåfører som forstår
produktet

Frank Steensen Transportforretning
AS står i dag for det meste av melketransporten i landsdelen. Dette
sysselsetter alene nesten 50 sjåfører
og krever femten biler og tilsvarende
antall hengere.
– I løpet av et år frakter vi nesten
100 millioner liter melk. Vår kjennskap til geografien og primærnæringen i Nord-Norge, samt kvaliteten
på transporten, er helt avgjørende,
sier bedriftslederen.
Dette gjør at Felleskjøpet også har

valgt å beholde Frank Steensen
Transportforretning AS som transportør i nærmere 20 år. I tillegg har
bedriften fraktet Saltdalshyttas produkter over hele Norge i en årrekke.
– Når vi frakter hyttene kreves det
både utstyr som er egnet og sjåfører
som forstår produktet.

– Vi ønsker å dokumentere
vår kvalitet

Steensen ser mange fordeler ved å
gjennomføre Fair Transport-sertifisering.
– Først og fremst ønsker vi en objektiv vurdering av vår kvalitet, og
et system som dokumenterer at vi
faktisk gjør de tiltakene som er mulig for å sikre miljøet, redusere farene for trafikkuhell og oppfyller våre
forpliktelser overfor myndighetene.
Den interne gevinsten skal være
bedre drivstofføkonomi, færre skader, reduserte sykedager og større
kontinuitet blant de ansatte. Dette
blir en vinn-vinn-situasjon hvor vår
kvalitet blir enda bedre og økonomien sikrere.
Frank Steensen Transportforretning AS har allerede benyttet NLFs
kvalitetssystem KMV i nærmere ti

år. Dette brukte bedriften også som
et verktøy for å oppnå ISO-sertifisering etter standarden 39001, som
utgjør gullstandarden innen kvalitetssikring av vegtransport. Dette
har bidratt til å feste sikkerhetsfokuset i bedriftens ryggmarg, noe
som igjen gjorde Fair Transport-sertifiseringen langt enklere.

Nominert til beste
forsikringskunde

Sikkerhetsarbeidet for også skryt av
forsikringsselskapet takket være lave
skadetall. I 2018 ble Frank Steensen
Transportforretning AS nominert
til prisen for beste If-kunde blant
vegtransportbedrifter. For å bli nominert til denne prisen kreves det at
bedriften har et aktivt søkelys på
kjøreadferd, trafikksikkerhet og
skadeforebygging.
Dette er ikke et resultat av tilfeldigheter, men langsiktig kvalitetsarbeid.
– Det er kjempeviktig at våre biler
er i orden og har mest mulig driftstid. Vi har en svært krevende hverdag, og stans på grunn av skader og
uhell får mye større ringvirkninger
enn verkstedsoppholdet skulle tilsi.

Sender alle ansatte på
sikkerhetskurs
Kristiansen Kran &
Transport AS har vært
aktive i Fair Transportprogrammet helt fra
starten. Kompetanse står
høyt i kurs i bedriften, noe
både kundene og konkurrentene har fått merke.
TEKST: Stein Inge Stølen

M

ossebedriften har 16 ansatte og 13 biler, hvorav alle
bortsett fra én er kranbiler.
Daglig leder Per Esben Kristiansen
har ventet lenge på et kvalitetsstempel som Fair Transport.
– På mange måter er dette et program som nærmest er skreddersydd
for oss. Vi har hatt med oss en systematisk tilnærming til HMS-arbeidet
siden tidlig på åttitallet, da jeg deltok
på et av de aller første ADR-kursene
som ble arrangert her i landet.
Etter å ha kjørt tankbil i en tiårsperiode valgte bedriftseieren å skifte beite og etablere firmaet Kristiansen Kran & Transport i 1994.
– Det ble mer og mer viktig å tilbringe tid med familien. Da måtte
jeg legge om driften, og valgte derfor
å bytte bransje. Men HMS-tankegangen ble med videre. Heldigvis er
sikkerhetsarbeidet i kranbilbransjen
også veldig bra. Det må det jo være,
når en ofte opererer på byggeplasser
med mange risikomomenter, sier
Kristiansen.

Forenklet hverdag med
kvalitetssikring

En av de mange måtene HMS-tankegangen kommer til uttrykk i bedriften, er ved kursing av ansatte. På
kontorveggen henger sertifikater og
kursbevis på rad og rekke.
– Målet vårt er at alle som en skal
ha gjennomført en form for sikkerhetskurs, enten med HMS- eller
trafikksikkerhetstematikk.
De fleste ansatte har også fullført

Ambassadør: Når Per Esben Kristiansen møter transportkjøpere, løftes Fair Transport frem som et viktig verktøy.

HMS-tankegang: Ved å sette igjen kranbilene på oppdragsstedet og kjøre varebil til og fra byggeplassen,
sparer de miljøet samtidig som ulykkesrisikoen og sjåførens belastning reduseres. Foto: Kristiansen Kran
& Transport AS

kurset If Aktiv Sikkerhet, som holdes av NLFs bedriftsrådgivere. Dette er en viktig stolpe i Fair Transport-programmet og et gratistilbud
til alle NLF-medlemmer.
– En kan selvfølgelig gjennomføre
egne sikkerhetskurs gjennom andre
eksterne aktører, så lenge man kan
dokumentere innholdet. Men de fleste Fair Transport-bedriftene velger å
benytte seg av If Aktiv Sikkerhet-til-

budet, siden det er skreddersydd for
transportnæringen og baseres på årelange erfaringer fra denne typen kvalitetsarbeid, forteller bedriftsrådgiver
Jens Olaf Rud.

Til byggeplassen med
varebil på planet

Fair Transport-bedriftene måles etter
konkrete parametere i tre forskjellige
kategorier: Trafikksikkerhet, miljø

og sosialt ansvar. Kristiansen Kran &
Transport er allerede kjent for et
unikt tiltak som passer som hånd i
hanske i samtlige av disse punktene.
– Før vi kjører kranbilen ut til oppdragsstedet, heiser vi en mindre varebil på lasteplanet som vi tar med
oss. Mens kranbilene blir stående
igjen på byggeplassen, bruker vi disse varebilene som transportmiddel til
og fra. Slik sparer vi både miljøet fra
økte utslipp, bedrer trafikksikkerheten og senker belastningen for sjåføren siden vi bruker et mindre kjøretøy i trafikken.
Kristiansen mener det er bra at
Fair Transport-programmet forplikter, og at terskelen for sertifisering
ikke bør være for lav.
– Det må ikke være for enkelt å bli
en Fair Transport-bedrift. Det er bra
at det stilles målbare krav som utelukker de aktørene som ikke har hodet på rett sted. Da jeg hørte om den
årlige revisjonsordningen, ble jeg
sikker på at vi måtte være med. Da
forsto jeg at dette ikke bare er et
klistremerke, men et forpliktende
program som krever at en følger opp.

www.fairtransport.no
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Norges LastebileierForbund har lansert
kvalitetsprogrammet
Fair Transport for å
synliggjøre transportbedrifter som leverer
trafikksikker, bærekraftig
og ansvarlig transport.

Som transportkjøper skal du være sikker på
at når du velger en Fair Transport-bedrift får du
en trygg og ansvarlig samarbeidspartner.
Fair Transport-bedriftene finner du ved å søke på:

www.fairtransport.no

Transportbedriftene som er Fair Transport-sertifisert
har dokumentert sitt arbeid innenfor
• Trafikksikkerhet
• Klima og miljø
• Ansvar
Søker du Fair Transport-bedrifter i Sverige
finner du disse på www.fairtransport.se
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