Kompetensförsörjningen

Kompentensförsörjning är en av våra största
samhällsutmaningar. Om inte frågan sköts på rätt
sätt kommer det hämma näringslivets tillväxt och
utveckling samt regionens konkurrenskraft. SIDAN 4.

Fokus på Norrlands behov

På Almedalsveckan diskuterade vi
transportsektorn i Sverige med fokus på
Norrlands behov och försutsättningar.

Läs vår dialog med Trafikpolis
Christoffer Hallgren och deras arbete
med den tunga trafiken i länet. SIDAN 23.
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Påverkan
på flera plan
dragit i gång med en stormande fart med aktiviter
och händelser runt om i landet. Politikerna överraskar och vi lobbar och
försöker få till förändringar, än om det ibland kan ta väldigt lång tid
innan effekterna av vårt arbete visar sig.

SÅ HAR DÅ HÖSTEN

under sommaren deltagit i Almedalen, där vi träffade
våra regionala riksdagspolitiker och förde dialogmöten kring näringen. Jag
har även varit i Bryssel och fått ta del av det arbete som görs för näringen
där nere. Till vårt årsmöte i mars 2016 kommer vår man i Bryssel att hålla en
dragning om det arbete som sker där ner. Under hösten kommer vi i region
norr att anordna en studieresa till riksdagen och har där bjudit in deltagare
från bland annat trafikutskottet. Så ta tillfället i akt och följ med på den
studieresan!
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het fråga som vi är
mycket engagerade i och har skrivit debattartiklar
kring samt lobbat i frågan hos våra politiker. En
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september, ta gärna del av den.
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håller vi nu på att se effekterna av. I stället för att
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Fair transport skall löna sig både för transportsäljare och för transportköpare. Jag är
helt säker på att detta är framtiden för
åkerinäringen.

FRÅGA EXPERTEN

Vad händer när ett företag inte
följer bestämmelserna? Riskeras
trafiktillståndet? John Woxström svarar.
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Ta del av våra aktiviteter framöver och
skynda att anmäla dig. Platserna fylls
fort!

Påväg mot vägskatt. En ny,
kilometerbaserad vägskatt – är det bu
eller bä? Mårten Johansson, teknikchef för
Sveriges Åkeriföretag, tycker att frågan är
fel ställd.

OPINION

Carina Ahlfeldt

Smaklig måltid.
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Fortsätt på den inslagna vägen.
Fredrik Tamm, VD DoubleCheck AB.

REGIONCHEF

Det är skillnad på korv och korv. Det vi kallar korv innehåller
alltid bara svenskt kött. Som tillagas och kryddas med omsorg
i Småland och serveras tillsammans med noga utvalda tillbehör. Det är vad vi kallar reaL HOt DOGS.
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27 procent av åkerier behöver nyanställa lastbilsförare
Av de drygt 1 200 åkerier som besvarat TYAs enkät om anställningsbehov uppger
27 % att de troligen kommer att behöva anställa fler lastbilsförare inom den närmaste
sexmånadersperioden. Vilket innebär att 2000 förare behöver anställas.

Kompetensutveckling, ökat arbetskraftsutbud och arbetspendling är
tre tänkbara lösningar.

Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare
för transport av farligt gods
Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare av transport av farligt gods trädde i kraft den
1 juli 2015 och ersätter gällande föreskrifter, SRV 2006:9. Läs mer på www.msb.se

Kompentensförsörjning
– en av våra största
samhällsutmaningar!

genomgått 1-2 kurser, 61 % har gjort 3-4 kurser och ca 10 % är klara med sin fortbildning.
är kompetensförsörjning en prioriterad fråga. För att
nämna några insatser vi arbetar med regionalt så deltar vi på de lokala gymnasieutbildningarnas programråd och arbetsmarknadsutbildningarnas kursråd, forum där
bl.a. utbildningsinnehåll diskuteras. Vi finns
med i det regionala utbildningsrådet (RUR)
som TYA samordnar, där även flera av ni
medlemmar är engagerade. Här finns även
representanter från facket, BA och Arbetsförmedlingen. Inom RUR diskuteras kompetensstrategiska- och arbetsmarknadsfrågor för regionen mer på ett övergripande
plan. Varje år delar Sveriges Åkeriföretag
Norr tillsammans med TYA ut stipendie till
en avgångselev på gymnasieskolornas transportutbildning. Vi deltar på mässor och
informationspass för att uppmuntra ungdomar att söka transportutbildningar på
gymnasiet. Allt i syfte att stärka tillväxten i
branschen och lyfta näringens anseende. Vi
bevakar frågan gentemot andra organisationer och myndigheter och vi arbetar även med
olika punktinsatser där det behövs.

INOM SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

Det råder ingen tvivel om att kompentensförsörjning är en av våra största samhällsutmaningar. Om
inte frågan sköts på rätt sätt kommer det hämma näringslivets tillväxt och utveckling samt regionens
kokurrenskraft.
MED JÄMNA MELLANRUM genomförs enkäter om rekryteringsbehov. Svensk näringslivs
undersökning, som genomfördes 2014, bland
7 500 företag visade på att behovet att anställa
ökar mest hos små företag i sekvensen 1-4
anställda och 5-9 anställda. Dock visar
samma undersökning att hälften av företagen har svårt att rekrytera och att var femte

rekryteringsförsök misslyckas. Detta leder till
att företag tvingas tacka nej till jobb, dra ner
på produktion och skjuta på planerad expansion. Orsaken till att rekryteringsförsöken
misslyckas är att personer saknar rätt yrkeserfarenhet. Detta bekräftas när man pratar
med er medlemmar. Den framtida arbetstagaren ska även ha rätt egenskaper och social

kompetens, något som blir allt viktigare. En
betydande konkurrensfördel i framtiden är
att ha personal med hög samarbetsförmåga,
lösningsfokusering, som är lyhörd och som
kan hjälpa andra.
För att kunna säkra kompetensförsörjning
i framtiden krävs ett brett samarbete mellan
olika aktörer i samhället, utbildningsanordnare, arbets- och näringslivet, offentlig sektor
och politiker. Inom forskningen tror man att
stora delar av arbetstillfällena ska ha ersatts
med digital teknik till 2035, så även inom
vår bransch. Detta kommer ändra framtida
kompetenskrav på förarna. Vi vet att de autonoma (”självkörande”) lastbilarna är på väg.
I sommar blev Nevada den senaste delstaten
i USA att tillåta förarlösa lastbilar. Även här
i Sverige har forskningen kommit långt med
bland annat avancerad konvojkörning.
undersökning i Västerbotten visar att över 1100 fordonsförare går
i pension till 2025 och yrket lyfts fram som
ett av 10 bristyrken i framtiden. Till detta
tillkommer arbetskraft som av olika anledningar väljer lämna yrket. Samtidigt spås
vår näring växa genom att transportbehovet
ökar i samhället. Denna ekvation är svår att
få ihop och frågan är hur löser vi problemet?
Sakkunniga inom området anser lösningen
är att jobba med 5 strategier:

EN NYLIGEN GJORD

1. Kompetensutveckling

Att vi kan ta tillvara på människors kompetenser genom bättre matchningar på arbetsmarknaden och att vi kontinuerligt kompetensutvecklar befintlig arbetskraft.
2. Ökat arbetskraftsutbud

Undersökningar visar att integration och
ökat deltagandet på arbetsmarknaden bland
utrikesfödda och nyanlända har stor betydelse för kompetensförsörjning.
En tidigare publicerad bild från programrådet i Arvidsjaur. Vi finns representerade på ca 10 programråd
i regionen.
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3 och 4. Inflyttning och Arbetskraftsinvandring

Generellt går flyttlassen i Norrland från

Vi behöver lyhörd personal med
hög samarbetsförmåga och som
är lösningsfokuserade.

Blivande yrkesförare vid Liljaskolans vuxenutbildning.

inlandet mot kusten och storstadsregionerna.
Detta skapar obalans i systemet. Det gäller att
locka kompetens/arbetskraft från andra delar
av landet eller från omvärlden.

5. Arbetspendling

Satsning på kommunikationer bidrar till
förstorad arbetsmarknad och kan förbättra
kompetensmatchning.
rekryteringsrapport,
publicerat i augusti, visade att 27 % av de tillfrågade åkerierna som deltagit i undersökningen behöver anställa förare det närmaste
halvåret. Det skulle innebära enligt TYA´s
beräkning att över 2 000 förare skulle behövas
anställas. Samma rapport visar att ca 330 personer förmodligen kommer sägas upp under
samma period. Nettoresultatet kommer bli
att över 1 600 fler förare behövs det närmaste

ENLIGT TYA´S SENASTE

halvåret. Största behovet är kring mälardalsregionen och sydöstra Sverige. Rapporten
visar att 42 % av åkerierna har anställt folk
senaste året. Yrkeserfarenhet verkar vara en
bristvara, av de företag som behövt rekrytera
har 26 % haft svårt att hitta personal med rätt
yrkeserfarenhet och 13 % har haft svårt att
hitta personal med rätt utbildning. 36 % av
de förare som rekryteras har mindre än 1 års
erfarenhet.
Kopplar vi dessutom på YKB-frågan, där
vi nu har mindre än 1 år på oss att fixa fortbildningen, så blir frågan ännu mer komplext. Vi spår att det kommer bli stort tapp på
förare som jobbar extra på timmar från den
10 september 2016, genom att de inte väljer att gå YKB-fortbildningen på 35 timmar.
Idag är det ca 13 % av yrkesförarkåren som
inte påbörjat fortbildningen ännu. 17 % har

FRÅGAN ÄR VAD ni som enskilda åkerier
kan göra för att hjälpa till så inte vår näring får
brist på kompetent arbetskraft och att vi får
de anställningsbara förare vi vill ha? Arbetsförmedlingen uppmanar oss att anmäla när
vi har vakanser, detta för att få fram korrekt statistik och ett bra diskussionsunderlag om arbetskraftsbehovet inom näringen.
Idag är underlagen missvisande. Det behövs
fler engagerade åkerier i de lokala gymnasieutbildningarnas programråd. Ett annat sätt
kan vara att hjälpa till och ta emot praktikelever från gymnasieutbildningarna, yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningarna. Har
man möjlighet så kan man vara behjälplig vid
den sk Förberedande utbildning (FUB) som
varje person som ska gå arbetsmarknadsutbildning måste göra innan de antas till själva
utbildningen. Här bedöms personens lämplighet och intresse för yrket samt samarbetsvilja. Fortbildning av den egna befintliga personalen inom företaget är också viktig och en
del av lösningen.

TEXT: GÖRAN DANIELSSON

KÄLLA:
• Bättre matchning med fler inträdesjobb. Svensk Näringsliv
• 40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025. Sammanfattande slutsatser om strategisk kompetensförsörjning i Västerbotten. Region Västerbotten
• TYAS Trendindikator – Rekrytering – En arbetskraftsbarometer
från TYA, Augusti 2015
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Trafikverket bygger om den sju kilometer långa E10-sträckan mellan Mertainen och Pitkäjärvi. Eftersom malmen ska gå med lastbil till Svappavaara breddas vägen med ett körfält.
Vägbygget ska vara färdigt under nästa år och ska då ha förstärkts och fått ett mitträcke.

Vår kapacitet, flexibilitet och
vårt kunnande gör att vi kan
svara upp mot kundernas behov.

På var sin sida av
sina anställda ser
vi ägarna Janne
Skogqvist och
Lorenz Skogqvist.
Företaget har idag
10 fordon och
bemannas av 8-9
anställda.

För att bredda sin kompetens
kommer företaget att ta in en
extern styrelseordförande.

FOTO ÅBERG STORP FOTOGRAFI

Upprustning av väg E10

Jannes farfars far JF Skogqvist importerade
drivmedel och handelsvaror med båt i Strömsund
Hamn, Råneå.

SKOGQVIST OLJE & TRANSPORT AB

Specialister på frammarsch
- Tjena Lotta! Jag slås direkt av det
välkomnande Råneå-målet när jag
ringer upp Janne Skogqvist på Skogqvist
Olje & Transport AB för att genomföra
intervjun till detta företagsreportage.
Med risk för att bli alltför patriotisk finns
det få dialekter som slår den norrländska. Den förmedlar värme, trygghet,
ärlighet och sprider glädje. Det här
kommer att bli bra, hinner jag tänka
innan samtalet tar fart.
SKOGQVIST HAR I släkten en historia som
går så långt tillbaka som till 1920-talet då Jannes farfars far JF Skogqvist importerade drivmedel och handelsvaror med båt i Strömsund
Hamn, Råneå. Han var då den största importören av bränsle åt Standard Oil (Esso) norr
om Sundsvall. Bränsleinköpen fortsatte ända
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till början av 60-talet, då Skogqvist övergick
till att endast bedriva oljetransporter.
1979 köpte Jannes far, Lorenz Skogqvist oljebilen av sin bror Lars Skogqvist. Verksamheten
bestod då av transport av tjockolja och bitumen
med ett fordon. 1987 klev Janne in i företaget
och 1991 ombildades den enskilda firman till
aktiebolaget Skogqvist Olje & Transport AB.
Idag består familjeföretaget av 10 fordon
som bemannas av 8-9 anställda. Transporterna består bland annat av vägolja, spillolja,
tjockolja, bitumen och självklart fordonsbränslen runt hela Norr- och Västerbotten.
Företaget har lång erfarenhet och kapacitet för
stora volymer, arbetar idag aktivt med snabba
effektiva logistiklösningar med stor flexibilitet mot kunden. Skogqvist Olje & Transport
är även kända för att lösa olika typer av specialuppdrag, ett exempel är körning av Benzen.

Företaget jobbar mestadels mot stora bolag
och även mot de flesta bränslebolag med
transportlösningar samt konsulting. Idag har
man även slutit verksamhetscirkeln och återgått till att även sälja bränslen.
Fram till 2011 var företaget delägare i två
LBC men då tog man steget att kliva av. Den
huvudsakliga anledningen var att komma
närmare både befintliga och nya kunder. Ett
val som känns än mer rätt idag.
- De flesta specialtransporterna kräver nära kundkontakter både inför, under
och efter att transporten genomförts. Detta
arbete underlättas nu när vi står själv. Att
dessutom skapa egna kundrelationer gör att
vi får ett starkare band till våra kunder och
beställare, en relation som blir allt viktigare
i den hårdnande konkurrensen på marknaden, berättar Janne.

FOTO ÅBERG STORP FOTOGRAFI

Som så många andra företag har verksamheten pendlat i storlek och omfattning under åren.
Som störst var man kring 2012 med närmare 30
anställda under sommarhalvåret. Därefter tappade man två större uppdrag och verksamheten
minskades till att se ut som den idag.
- Omsättningen minskade såklart när vi
tappade dessa uppdrag. Det som däremot
är intressant är att summan på sista raden
är lägre men ändå känns stabilare. En del av
de uppdrag vi tappade innebar mer arbete
och huvudbry med ingen belöning i form av
vinst. Nu kan vi satsa och ge mer i de uppdrag
som vi ser ger nått tillbaka säger Janne.
De har idag den breda kompetens som
behövs för att driva ett åkeri. Det räcker inte
längre att vara åkare och sitta bakom ratten.
Nu avgörs många gånger ett företags fram-

Möte med Västerbottens Handelskammares Trafikutskott
Länets näringsliv är oerhört beroende av ett väl fungerande transportsystem. I detta regionala
utskott är vi på Sveriges Åkeriföretag med och driver viktiga utvecklingsfrågor som berör vår
näring och våra medlemmar. Senaste mötet genomfördes i september.

gångar och lönsamhet på det arbetet som
görs från kontoret. Det gäller att ha kontroll
både på kostnader och intäkter på de uppdrag
man åtar sig. Med den hårda konkurrensen och
de små marginaler som finns i branschen har
man inte råd att räkna bort sig.
- Att gå över till digitala system för styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten är en av våra viktigaste faktorer framöver.
Vi använder numera TransPA för ekonomi,
Hogia för orderhantering och Vecho för GPS,
positionering och modulen sparsam körning,
berättar Cathrine Skogqvist
Jannes fru, Cathrine som klev in i firman
sedan 5 år, är den som sköter uppföljning och
mycket av företagets administration. Hon
hoppar även in som chaufför när det krävs.
I samtalet märks det att hon har full koll på
företagets verksamhet.
- Vi kompletterar varandra bra, berättar de. På möten med kunder har Janne den
bransch- och praktiska kunskap som krävs
och jag kompletterar med siffror och den
uppföljning vi kan erbjuda kunden, fortsätter Cathrine.
Ett företags starka sidor är det som är gör
ett företag framgångsrikt och något som jag
som intervjuare självklart är nyfiken på. Vad
är detta företags starka sidor?
- Vår kapacitet, flexibilitet och vårt kunnande är fördelar som gör att vi kan svara upp
mot kundernas behov. De specialtransporter
vi utför handlar många gånger om att lösa ett

problem och ofta gäller det att tänka nytt och
kreativt. De erfarenheter vi samlat på oss ligger i det flesta fall till grund för att vi lyckas så
bra, säger Janne.
Som transportör av farligt gods är säkerheten A och O. Förutom den utbildning som
förarna behöver genomförs årligen ungefär 7
stycken olika kontroller och certifieringar på
fordon och utrustning. Utöver detta genomförs riskanalyser på arbetsplatserna.
- Kunderna är väldigt lyhörda för vad vi
säger och vad vi behöver i samband med
transporterna som ska utföras. Vi känner inte
heller av den tidspress som kan finnas vid
andra transporter, berättar Janne.
Jag ber Janne berätta om sina framtidsvisioner.
- Idag har vi bred kompetens vilken gör
att vi kan erbjuda väldigt flexibla helhetslösningar mot kunden. Ett exempel är att vi
skötte all bränslehantering från depå till truck
åt Northland Resources i Kaunisvaara.
En utveckling som ligger i närtid är att företaget kommer att ta in en extern styrelseordförande. Genom att bredda sin kompetens externt
och därmed få en vidare syn på marknad och
de utvecklingsmöjligheter som finns hoppas de
kunna ta företaget ytterligare ett steg framåt. I
branschen är det inte ovanligt att åkeriägarna
både sitter som styrelseledamot, VD och även
chaufför. Tre roller med olika typer av befogenhet, kompetens och ansvar, ansvar som kan vara
svår att särskilja om man tar på sig alla tre.
Janne kommer in på branschens utmaningar och lyfter den hårdnade konkurrensen samt åkeriernas överlevnadsförmåga.
Som redan nämnts gäller det för åkarna att
utveckla sitt eget företagande och tydligt visa
vad kunden får. I kombination med detta vill
Janne se att ett större ansvar läggs på kunden
och att beställaransvaret prövas, så det på så
sätt får en roll att spela i transportkedjan.
När jag summerar samtalet slås jag både av
det engagemang och driv som finns inför framtiden i företaget men också av den respekt som
finns för historien. Vi har en del arbete kvar
innan vi når Sveriges Åkeriföretags vision;
”Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund
och attraktiv marknad”. Men det är medlemmar som Janne och Cathrine på Skogqvist Olje
& Transport som får oss i Sveriges Åkeriföretag Norr att arbeta ännu hårdare. Jag avslutar
samtalet med en företagshistoria rikare, smittad av ett driv och fortfarande med ett leende på
läpparna.
TEXT: CHARLOTTA NILSSON
Att gå över till digitala system för styrning,
kontroll och uppföljning av verksamheten är en
av företagets viktigaste faktorer framöver. Janne
och hans fru Cathrine Skogqvist, som sköter
uppföljning och administration har ett nära
samarbete i driften av företaget.
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Påverkan av Kör- och vilotider
NLA har tillsammans med IRU, branschorganisationernas branschorganisation i Bryssel, en arbetsgrupp om Kör- och vilotider. De träffades senast i september för att skapa klarhet i vilka problem
medlemmarna har med de nuvarande reglerna och vad som kan göras för att på bästa möjliga sätt
lösa dessa problem.

Trafikpolisen behöver mer
resurser för arbetet ute på
väg.

DEBATT
Följande debattartikel har i september fått stor spridning
i media runt hela regionen och publicerats i bland andra
Piteå-Tidningen, Norran, Norrbottens Kuriren, Länstidningen
i Östersund och Sundsvalls tidning.

KARTLÄGGNINGEN GRUNDAR SIG på enkäter som skickats ut till trafikpoliser i landet
våren 2015 och bilden är entydig: det råder
stor brist på specialistkompetens för att granska tung trafik som väger upp till 60 ton. Trafiksäkerhet, ordning och reda samt rätt kompetens är avgörande. Det är orimligt att tunga
och komplicerade fordon inte kontrolleras av

polisen, vid väg. På våra vägar passerar ett
stort antal lastbilar per dygn i vardera riktningen. Dessutom har transportstölderna
har ökat med 52 procent mellan år 2007 till
2014. Två till tre procent utreds och klaras
upp av polisen. Det är anmärkningsvärt men
inte förvånande.
som läget ser ut i dag, en
situation där det blir snudd på laglösa vägar i
bemärkelsen att det som trafikpolisen är satt
att kontrollera, finns det inte kompetens eller
resurser till att granska. Vi vill se följande
åtgärder:
• ett tydligt fokus och en prioritering gällande trafikpoliser och deras villkor
• att trafikpoliser, inte minst specialister för
tung trafik, omnämns och lyfts fram i regeringens regleringsbrev till Polismyndigheten

VI RISKERAR, SÅ

Besök i Bryssel 2–4 september
NLA är
vårt samarbete i Bryssel med systerorganisationerna i Norge och Danmark. Syftet med
NLA är att säkerställa hög synlighet och
inflytande för gemensamma intressen och
positioner i EU. Finland är adjungerande.
Tillsammans har vi ett kontor i Bryssel som
driver påverkansarbetet kring åkerinäringens frågor i Europaparlamentet.
Sören Hyldstryp är vår representant och
arbetar på NLA. Sören berättade om sitt
uppdrag som lobbyist i Bryssel samt hur
han och hans två adepter arbetar. Under
torsdagen besöktes EU och parlamentet
och flera olika dragningar gavs av delegater som på olika sätt är involverade i Transportnäringen. Jens Nilsson, (S) delegat i
transportutskottet i Bryssel höll ett mycket
innehållsrikt och uppskattat anförande om
vilket arbete han utför och hur han påverkar i Bryssel.

NORDIC LOGISTIC ASSOSIATION,
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Sören Hyldstryp är inbjuden att hålla ett
föredrag vid vårt årsmöte i mars så för er som
är intresserade av att lyssna på det. Boka in
den 19 mars i Umeå!
TEXT: CARINA AHLFELDT

• satsningar på ökat antal och tydliga mål
och delmål
• högre lön, möjlighet till karriär och statushöjande åtgärder
• myndighetskontroller (främst polis) vid
väg på dygnets alla timmar
Vi uppmanar regeringen att skyndsamt
vidta åtgärder om ni menar allvar med att
trafiksäkerhet och transportsäkerhet är viktiga frågor.

Carina Ahlfeldt
Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Norr
Kent Ernerstedt
Ordförande, Sveriges Åkeriföretag Norr

Vill du läsa
mer om NLA kan
du göra det på
www.nla.eu
FOTO THOMAS HAMMARSTRÖM

inom polismyndigheterna i Sverige är 105 trafikpoliser och 46
besiktningsmän, som har behörighet att kontrollera den tunga trafiken. Det motsvarar 5
promille av de anställda. Med nuvarande takt
kan svensk polis stå utan specialistkompetens för tung trafik inom sju år om inget görs!
50 procent av tiden går bort i ledigheter, restid, utbildning och stöd till annan polisverksamhet.

AV 28 806 ANSTÄLLDA
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Yrkesförarens dag 9/9

Eget på väg i regionen

Den 9 september var det Yrkesförarens dag.
Under dagen hyllades alla våra vardagshjältar
– Ni yrkesförare!

Är du intresserad av utbildningen Eget på Väg?
I regionen genomförs utbildningen 2–6/11 samt
9-12/11 i Umeå.

Trafikverket berättade om
hur det arbetar med BK
74-frågan.

Skogslogistikträff 2015
I samband med Skogsnolia som hölls
11-13 juni i Umeå, arrangerade Sveriges
Åkeriföretag Norr en Skogslogistikträff
där ett flertal intressanta föreläsare
bjöds in till att tala i ämnet. Totalt deltog
drygt 30 personer från Norrland.

var Ulric
Långberg som jobbar som branschansvarig
inom Sveriges Åkeriföretag. Han tog upp
aktuella frågor inom näringen. Bland annat
berättade han om att transportstyrelsen nu
på börjat sin översyn av regelefterlevnad
och han uppmanade samtliga till att ha koll
och att hitta bra ett sätt för schemaläggning.
Han pratade också en del kring 64-tons
frågan och kring förvirringen där. Utmaningen kring denna fråga är inte den tekniska lösningen utan att få affären att följa
hela vägen.
Krister Palo från Trafikverket berättade
om vägarna i norr och hur man arbetat kring
BK 74. För närvarande arbetar men med att
identifiera transporter utanför de stora transportstråken och att hitta en strategi för detta.
Trafikverket samarbetar då med näringen
genom de regionala bärighetsråden inom
Trafikverket där regionala synpunkter och
remissvar tas in. I det regionala bärighetsråDAGENS FÖRSTA FÖRELÄSARE
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det i Mitt och Norr finns bland andra Sveriges Åkeriföretag Norr representerade.
Jonas Eriksson från norra Skogsägarna
berättade om de utmaningar man ser från
beställarhåll. Fördyrade kostnader genom
svaveldirektivet. Konkurrenskraften behöver
stärkas för näringen och man behöver tydligt
peka ut de vägar som inte klarar BK74. Tänk
konkurrenskraft och utred BK74.
Johanna Funck från Skogforsk berättar om
aktuella frågor de arbetar med. Hon har en
bred erfarenhet av större och längre fordon
och har själv kört tre olika HCT-fordon. I dag
är ett 50-tal HCT-fordon i drift. Hon berättar
att det är extra viktigt at följa lagar och regler
om man kör på dispens, för att få behålla den.
Fredrik Avervik från Trygg Hansa berättar om vad man bör tänka på innan skadan
inträffar och hur Trygg Hansa kan hjälpa till
med att gå igenom ditt företags skador och ge
tips och råd till hur ni kan arbeta skadeförbyggande och sedan hjälpa till med att följa
upp det.
Polisen genom Stig Näslund och Jan-Erik
Andersson berättade om hur de arbetar med
vägkontroller och hur regeltolkningen är.
Många frågor och en viss förvirring kring
regeltolkningen.
Edward Riedl; Moderat riksdagsledamot

Vi är med dig hela vägen
och delegat i Trafikutskottet avslutade dagens
föreläsningar genom att berätta lite om de
transportpolitiska utmaningar som regeringen arbetar med. Han menar att regeringens uppdrag är att skapa schyssta regler och
det är åkeriföretagens uppdrag att följa dessa.
Han berättar att från moderat håll jobbar
stenhårt med beställaransvaret och med köroch vilotidsreglerna. Han menar att vi måste
skapa en global konkurrens för att klara oss i
framtiden.
Dagen avslutades, för de som så önskade,
med en lektion i grillning vid Brännlands
Wärdshus. Under lördagen besöktes Skogsnolia.
En intressant och kompetenshöjande
konferens för de som jobbar inom skogsnäringen.
TEXT OCH BILD: CARINA AHLFELDT

Du som är åkare har mycket att hålla ordning på redan när allt fungerar som det ska. Gods
ska lastas och lossas, tider ska synkas, körscheman ska hållas och så måste du ju hinna äta
och vila lite mellan varven. Skulle en olycka inträffa och din bil går sönder ska inte hela din
yrkesvardag behöva raseras.
Vi kan din vardag, ger tydliga besked och fattar beslut nära dig. Dessutom ger vi erkänt god
service och är tillgängliga när du behöver oss. Vi ser helt enkelt till att minimera strulet för dig
om något inträffar. Allt för att du snabbt ska kunna göra det du allra helst vill igen – rulla ut
på vägarna!

Jämtland Tel 063-19 33 00
Västerbotten Tel 090-10 90 00
Västernorrland Tel 0611-36 53 00
www.lansforsakringar.se
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Minimilön i Norge
Norge har från och med den 1 juli 2015 infört ett krav på minimilön för chaufförer
som i Norge utför godstransporter på väg. Minimilönen baseras på norska kollektivavtalsbestämmelser. SÅ rekommenderar för tillfället att i Sverige anställda chaufförer som
kör i Norge tar med lönespecifikationer för att visa den i Sverige utbetalade lönen.

Det är varuägarna och
tredjepartlogistiken som ”sitter på
nyckeln” och måste ta större ansvar.

Godstransporter i
städerna måste lyftas upp på
den politiska agendan!

kortare föreläsningar och gruppdiskussioner. Frågor som
diskuterades var bl a: Vilka hinder behöver överbryggas för att effektivisera transporterna i städerna? Vilka aktörer har möjlighet att påverka transporterna i städernas
centrum? Vilket drivmedel passar bäst till
olika transporttjänster i framtiden? Vilka
erfarenheter finns kring kundkrav på klimatsmarta transporter?
Örnfrakts VD Johan Widebro inledde
dagen och talade om vikten av att samordning mellan olika aktörer på marknaden
måste utvecklas då det ställs allt högre krav
på ökad kostnadseffektivet, snabba ledtider
och ökad miljömässighet. Det är för lite fokus
på godstransporterna i städerna och många
gånger saknas en diskussion. Inom distributionstransporter blir ”hemleveranser” vanligare, vilket ställer nya krav på affärslösningar,
logistik och service från transportörerna.
Per Erik Österlund föredrog om projektet
CleanTruck som pågick i Stockholm mellan
2010-2014 med 18 åkerier och 50 miljölastbilar. Per Erik konstatera att det är dyrare att
köra fossilfritt. En lösning för att få ner kostnaden enligt Österlund är att, om möjligt,
köra dubbelskift på bilarna. Det är varuägarna och tredjepartlogistiken som ”sitter på
nyckeln” och måste ta större ansvar.
Kenneth Millander, VD på Widriksson
åkeri berättande om den resa de påbörjat
för att ställa om åkeriet till fossilfritt. En stor
utmaning var att få tag på bränsle och få en
stabil infrastruktur med ganaterad bränsletillgång. Idag har de byggt en egen gastankstation. Deras profilering har inte gjort att de
får mer betalt för sina uppdrag men i affärsuppgörelser har det varit ”tungan på vågen”
för att få uppdragen.

DAGEN BLANDADES MED
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Trafikplanerare Märta Brolinson, Stockholm stad, menar att kommuner måste flytta
upp godstransporterna på den politiska
agendan, likt kollektivtrafikfrågan. Godstransportfrågorna kommer oftast in för sent
i planeringen vid ombyggnader och nyetableringar. Ett sätt att lösa detta är att begära
godstransportsplaner. Oftast har samhällsplanerarna bristfällig kunskap om godstranporter. En lösning är att tillsätta logistikansvariga i kommunerna med god insyn i
problematiken.
Jens Rasch från Ragnsells belyste problematiken med avfallstransporter i städerna.
Källsotering innebär i praktiken fler transporter. Han berättade kort om projektet Samcity i Malmö där de kombinerat godstransporter in i städer och avfall ut.
Maria Nilsson från DHL belyste vikten
av lastbilstransporter för att samhället ska
fungera. Bl a så hänvisade hon till Sveriges
Åkeriföretags undersökning ”En vecka utan
lastbil”. Hon berörde även det ändrade varuflödet med e-handeln samt att firmabilstrafiken ökar, vilket leder till minskad fyllningsgrad i förhållande till andelen lastbilar.
Dagens avslutades med diskussioner om hur
vi tar frågan vidare. Det gäller att skapa en bred
diskussion om hur vi i framtiden ska få logistiken och transporterna att fungera i städerna på
ett tillfredställande sätt för vår näring.
TEXT: GÖRAN DANIELSSON

På bilden ses: Lars Mårtensson
Miljö- och Innovationschef
Volvo Lastvagnar, Dan Selander,
Ägare Selandair Cargo Car AB,
Ibrahim Alturk, Kvalité och
Miljökoordinator Umeå flygplats,
Swedavia, Fredrik Lindgren, LTU
AB, Elin Skogens, Stockholm
stad, Göran Danielsson, Sveriges
Åkeriföretag Norr, Olle Hagberg,
Funktionsledare Information,
Umeå vatten och avfall AB

Projekt BioGaC
Dagen hade initierats av projekt
BioGaC som drivs av BioFuel Region
tillsammans med ett antal offentliga
aktörer. Syftet med projektet är att de
ska visa på hur en etablering av en
marknad för fordonsgas ske effektivt.
Det vill bland annat skapa en modell
för hur biogas/naturgas snabbt, affärsmässigt och säkert kan introduceras
som fordonsgas på marknaden i norra
Sverige.
Fokus i BioGaC är att
förbättra leveranssäkerheten av biogas så att fler
transportaktörer vill och
vågar satsa på biogas
som drivmedel. Projekttiden pågår till och med
2015 och leds av Carina
Aschan.

Vinterväghållning

Entreprenader med kompetenskrav enligt SIK-modellen ska certifieras i fyra nivåer. Kravställd kompentens ska certifieras genom prov var tredje år.

Förare som utför praktisk vinterväghållning ska enligt SIK-modellen certifiera
sina kunskaper genom prov var sjätte år.

Utökade kontroller av
ADR transporter efter
väg.

Möte om Transporter av
farligt gods i Jämtlands län
FOTO: FOTOSANDER.SE

Den 2 september samlades 40-talet
personer i Örnsköldsvik för att diskutera framtidens godstransporter i städer.
Dagen arragerades av BioFuel Region.
Vid träffen deltog, kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, åkerier,
företagare och andra intresserade. På
plats fanns även vi från Sveriges
Åkeriföretag.

Arbete på väg

Länsstyrelsen och Polisen bjöd i
september in till ett möte att diskutera
frågor kring ADR- transporter i länet.
Inbjudna var kommuner, räddningstjänst, Trafikverket, åkeriföretag
med flera.
FRÅGORNA SOM DISKUTERADES var bla
vägval och uppställningsplatser.
Rekommenderade vägval finns att ta del
av genom Trafikverkets väginformationskartor som finns att beställa från Trafikverket. Ibland kan dessa uppgifter vara av äldre
datum. För Jämtlands län är uppgifterna
sedan 2005.
När det gäller uppställningsplatser är det
ett antal platser där man rekommenderas att

stå på och som är lämpliga för ADR transporter. Man kan konstatera att de nyttjas,
men transporterna står ofta på andra ställen.
Mycket beroende på att kör- och vilotiden är
slut och att man kanske känner sig säkrare att
sova i bilen på en central plats.
Vissa platser där man ställer sig är direkt
olämpliga som t ex i närheten av bensinstationer, grundvattentäkter eller tätbebyggt
område, där ett läckage kan få förödande
konsekvenser.
Kommunerna i Jämtlands län uppmanas
att se över sina områden och skylta upp tydligt där man vet att den tunga trafiken ofta
parkerar och som man anser det olämpligt
av olika skäl. Vid tydlig skyltning kan också
polisen på ett annat sätt lagföra.

Polisen informerade om att man har fått
till uppgift att göra utökade kontroller av
ADR transporter efter väg och att de även
har för avsikt att öppna en polisstation i Häggenås som ska kunna bemannas för att göra
olika kontroller på den tunga trafiken.
Polisen uttryckte en frustration över den
olagliga trafiken, ofta är det svårt att driva
ärendet vidare och åklagare lägger ofta ner
ärendet.

vet gäller för ”Arbete på väg” där all personal
i entreprenaden och som befinner sig inom
vägområdet ska inneha godkänd certifiering
före byggstart. Certifieringen är gällande i 3
år. Kravet gäller också förare som utför praktiskt vinterväghållning i vägklass 1-3, där
föraren ska certifiera kravställd kompetens
genom kunskapsprov enligt kompentenskraven. Certifieringen gäller i 6 år.
Tankarna och frågorna blev många till
Mau gällande hur de säkerställer att alla följer regler så att det blir konkurens på lika
villkor. Både vad gäller kravet på förarna

och de eurokrav som ställs i dag? Idag görs
stickprovskontroller av en tredjepartskontrollant.
Trafikpolisen informerade också kring sitt
arbete i norr och deras önskan att ha mer
resurser till att stävja buset på vägarna.

TEXT: LENA DAMSTEDT

Har du tankar kring ADR transporterna i vår region kontakta Lena
Damstedt 0771–16 10 00.

Nätverket
Bygg- och
Anläggning
i Norr
I samband med Load upp North
träffades den regionala gruppen ”Norrs
anläggningsåkare” för att diskutera
aktuella frågor och skapa kontakt med
Trafikverket och Polisen i region norr.
Trafikverkets Michaela Mau presenterade vad som är på gång gällande
Bas underhåll väg, Arbetsmiljö och
säkerhet samt Miljökrav & kommande
upphandlingar.
TRAFIKVERKET HAR I dag ca 111 kontrakt
med ett årligt kontraktsvärde av knappt 3
miljarder kronor. Kontraktstiden är f.n. 4 år
med 1 eller 2 års option på förlängning. På
Trafikverkets hemsida hittar ni information
om gällande underhållskontrakt och entreprenörer på väg och järnväg. I dag är Svevia
49 %, NCC 22 % och Peab 18 % de tre största
parterna.
Mau informerade vidare att Skandinavisk
infrastrukturkompetens (SIK) ställer krav att
man som förare ska certifiera sina kunskaper
genom prov på Trafikverket. Kompetenskra-

TEXT: MATS ANDERSSON

Har ni frågor som ni önskar att
gruppen jobbar med skicka ett mail
till mats.andersson@akeri.se.
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74ton.nu

Svensk åkerinäring debatterar

På hemsidan 74ton.nu finns fakta och material om fördelarna med 74 ton. Sveriges
Åkeriföretag är en av 20 organisationer som
står bakom hemsidan.

18 sep genomfördes en webbsänd Transportpolitisk debatt i Malmö med politiker, företagare,
förare, Transportstyrelsen och Polisen.

Andelen utländsk trafik
ökat från 26 % 2010 till
38 % 2015.

UTBILDNING I INDEX

Nytt program för
klimatredovisning

Markant ökning av andelen
utländska fordon i Norrbotten
För 5:e gången sen 1998 har Sveriges
Åkeriföretag Norr genomfört en trafikräkning i regionen. Under 24 timmar
räknades den tunga lastbilstrafiken och
ursprungsbestämdes. Samtliga fem trafikmätningar har genomförts på samma
plats och under samma dygn. Resultatet
visar på ett marginellt ökat antal fordon
men en markant ökad andel utländsk
trafik jämfört med den senaste mätningen.
PLATSEN SOM MÄTNINGARNA genomfördes på var Trafikplatsen i Töre, Norrbotten, där E4:an och E10 korsar varandra.
Trafikräkningen pågick mellan 14:00 den
2 juni till 14.00 den 3 juni.
- Vi har räknat samtliga tunga lastbilar och
ekipage, säger Carina Ahlfeldt, regionchef
Sveriges Åkeriföretag Norr
Resultatet visar på att andelen utländsk
trafik ökat från 26 % 2010 till 38 % 2015. 1998
låg andelen på 18 %.
En av Sveriges Åkeriföretags arbetsuppgifter är att verka för konkurrens på lika villkor, både nationellt och internationellt. Detta
gör vi bland annat genom att arbeta proaktivt med opinionsbildning och lobbying, för
att förbättra förutsättningarna och villkoren
för våra medlemmar. I takt med att andelen
utländska fordon ökar blir detta arbete allt
viktigare.

- Känslan från oss och våra medlemmar är att andelen utländsk trafik ökat i regionen. Tack vare att vi
genomfört samma mätning tidigare får vi en bra uppföljning och
ett resultat som bekräftar våra känningar. Även om trafikräkningen inte
är vetenskaplig eller statistisk säkerställd kan vi ändå använda resultatet i vårt fortsatta arbete, fortsätter
Carina.
Även Sveriges Åkeriföretag Värmland genomförde i början av juni en
trafikräkning längs E18 vid Våxnäsmotet i Karlstad. Totalt visade resultatet att cirka 45 % av lastbilarna som
passerade under dygnet var utlandsregistrerade. I undersökningen räknades alla
lastbilar, utom distributions- och anläggningsbilar. Förra trafikräkningen genomfördes vid samma tidpunkt för två år sedan. Då
visade resultatet att 40 % av de passerande
bilarna var utländska.

Sveriges Åkeriföretag kommer i höst att genomföra utbildningar i index. Kurserna är tänkta som
specialistutbildningar för nyckelpersoner i större
företag.
Den senaste tidens sjunkande priser på diesel
har satt fokus på drivmedelstilläggen. Tyvärr
saknar många transportföretag skrivna principer
för sina index som man kan hänvisa till och det
ger problem.

Trafikplatsen i Töre.

Kurserna tar deltagarna från en grundnivå till
hög kompetens inom alla delar av index såsom:

TEXT OCH BILD: CHARLOTTA NILSSON

1998

2005

2010

2015

Antal svenska fordon

523

632

798

679

Antal utländska fordon

112

194

276

408

Antal fordon totalt
Andel utländska fordon

635

826

1074

1087

17,6 %

23,5 %

23,5 %

37,5 %

s
s
s
s

Till utbildningen följer en vägledning som ska
underlätta arbetet med att göra rätt.

Hela norden stannade
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liga tre orter för att visa vårt stöd, bjöd på fika
och talade med medlemmar och besökare.
Sveriges Åkeriföretag arbetar på många
fronter för att bidra med att sätta ljus på och
formulera lösningar på branschens problem.
Vi har bl.a. skrivit en lång lista på åtgärder
till inrikesministern, Anders Ygeman, för
förbättrade villkor för trafikpolisen. Vi har
också ett gemensamt program med bland
annat Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att motverka och förebygga osund
konkurrens.
TEXT: CHARLOTTA NILSSON

Kursledare: Lars Aspholmer

Äntligen kan alla åkerier redovisa
hur mycket CO2 man släpper ut,
men också hur mycket
förnyelsebart drivmedel
man använder.
Det är enkelt att använda och
det är enkelt att dela med
sig av resultatet.

För mer information
Läs mer på akeri.se/utbildning eller kontakta
SÅ Utbildning 010-51 00 400,
utbildning@akeri.se.

FOTO GÖRAN
DANIELSSON

PÅ SVERIGES NATIONALDAG initierade
#härstannarSverige till samnordiska protesttåg med konvojkörning liknande de som
hölls i Sverige den 20 dec 2014. Denna gång
deltog även Norge, Finland och Danmark.
I vår region genomfördes korteger i Umeå,
Sundsvall och Luleå. I Umeå höll vår ordförande, Kent Ernerstedt tal tillsammans med
Jens Nilsson (S) och Helena Lindahl (C).
Denna manifestation för schyssta villkor i
branschen engagerar. Den engagerar åkare,
chaufförer och allmänhet. Sveriges Åkeriföretag förstår frustrationen och stödjer aktionen. Vi hade representanter på plats på samt-

Välja rätt indexserier
Räkna rätt
Korrekta texter i avtal
Hålla ordning på prisregleringar med index

Vi har utvecklat ett antal
program som underlättar för att
räkna ut vad transporterna
verkligen kostar.
SÅ Klimat Calc är det senaste
webbaserade programmet
i familjen.

INDEX_svåt.indd 1
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Gå in på akeri.se och klicka dig
vidare till SÅ Klimat Calc och
prova du också. Det är gratis.

Yrkesförarnas Dag

Ny upphandlingsmyndighet

Smyghöjd drivmedelsskatt med 4 procent årligen

Den 9 september var det yrkesförarens dag.
Sveriges Åkeriföretag firade på flera håll i
landet med att bjuda på fika och genom debattartiklar i tidningen belysa hur viktigt yrket är.

Första september drog den nya upphandlingsmyndigheten igång. Dit kan man vända sig för råd, stöd och
annat som behövs för bättre (offentlig) upphandling.
Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se

I regeringens budget väljer man att smyga in ett indexsystem som gör att dieselskatten automatiskt
kommer att höjas för varje år från och med 2017. Förslaget går ut på att drivmedelsskatterna
räknas upp med fyra procent per år. På tio år kommer de att stiga med nästan 50 procent, på 20
år med cirka 120 procent.

Hos Bröderna Augustssons
Åkeri ser man bara fördelar
med certifiering
Med en fordonspark på 25 lastbilar sysselsätter Bröderna Augustssons Åkeri AB i Östra
Ljungby i Skåne ett 50-tal anställda. Verksamheten består i huvudsak av transporter av torra
pulvermaterial i bulk både som in- och utrikestransporter över hela Europa.
Bröderna Augustssons Åkeri är certifierade enligt ISO 9001:2008 (kvalitet),
ISO 39001:2012 (trafiksäkerhet) och ISO
14001:2004 (miljö). Enligt Ann-Margret
Augustsson, miljöansvarig hos Bröderna
Augustssons Åkeri, påbörjades certifieringsarbetet på 1990-talet då fler och fler kunder
efterfrågade certifiering och man erhöll sitt
första certifikat inom kvalitet 1998. Certifieringsarbetet fortsatte och 2002 blev företaget
certifierat inom miljö och 2008 inom trafiksäkerhet. Förutom sina certifikat har Bröderna Augustssons Åkeri också flertalet policies, bland annat inom arbetsmiljö, alkohol
och droger, och sociala medier.
Förutom att uppfylla kundernas krav på
certifiering ser man bara fördelar med att ha
genomgått certifieringsprocessen. ”Det är
mycket att hålla reda på och ett merarbete
men det är värt det”, menar Ann-Margret
Augustsson. Fördelarna med certifiering är

att man skapar ordning och reda och struktur
i företaget och att man får hjälp att fokusera
på rätt saker. Certifiering kan också bidra till
ökad kundtillfredsställelse och ge möjlighet
till nya uppdrag.
Hos Bröderna Augustssons Åkeri får man
ofta frågor om huruvida företaget är certifierat, och en del större kunder följer också
upp genom att efterfråga uppdaterade certifikat eller till och med komma på besök hos
åkeriet.

"Hos Bröderna
Augustssons Åkeri får
man ofta frågor om
huruvida företaget är
certifierat..."

Sänk drivmedelsskatten på yrkesmässig godstrafik på väg
Sveriges Åkeriföretag och Biltrafikens
Arbetsgivareförbund underkänner
regeringens politik med ytterligare höjd
dieselskatt med 48 öre plus 5 öre per liter
och kräver att regeringen beslutar om en
permanent sänkning av dieselskatten för
yrkesmässig godstrafik på väg för fordon
över 7,5 tons totalvikt. Det är inte rimligt
att Sverige tar ut ytterligare 60 000 kr
per år när man redan idag tar ut 200 000
kr över den mininivå EU har beslutat i
Energiskattedirektivet.

inte till att vinna fördelar gentemot andra trafikslag utan är ett
måste för att vi värnar om svenska åkeriers
konkurrensvillkor gentemot utländska åkerier. Svensk åkerinäring har inte likvärdiga
konkurrensvillkor jämfört med utländska
transportföretag när det gäller godstransporter på väg.

VÅRT KRAV SYFTAR
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Löne- och bränslekostnaderna - som står
för två tredjedelar av näringslivets transportkostnader - är högre eller betydligt högre för
svenska företag jämfört med i stort sett alla
konkurrerande länder. Att sänka svenska
förarlöner är inte aktuellt och det kommer
att ta tid innan lönenivåerna hos förare från
andra länder kommer ikapp oss.
För att snabbt kunna ta tillbaka konkurrenskraft hos svenska åkerier, måste kostnaden för drivmedel sänkas. Dieselskatten på
MK1-diesel är idag 5,051 kr per liter. Regeringen bör besluta om en sänkning till EU:s
mininivå 3,178 kr per liter.
Regeringen planerar ytterligare höjningar
av bränsleskatten, när vi tycker att den bör
sänkas för att få konkurrensneutralitet med
åkare som tankar utanför Sveriges gränser.
Svensk åkerinäring behöver fasta, långsiktiga konkurrensneutrala spelregler för drivmedelskostnader. Regler som inte äventyrar

åkeriföretagens möjligheter att konkurrera
klimatsmart.
Höga drivmedelspriser eller skatter kan
inte flytta gods från landsväg till järnväg i
någon större omfattning.
Regeringen bör värna svenska jobb och ett
klokt miljöarbete med beslut om en lägre dieselskatt.
Andra branscher har gjort liknande resor
med både märkning, certifiering och höjd
lägstanivå för att lyfta sina branscher. Lantmännen är ett sådant exempel. Just nu
pågår ett arbete för att identifiera hur andra
gjort för att få fler av affärerna och hur den
svenska åkerinäringen kan hitta affärsfördelar utifrån detta. Men framför allt – nu är
fokus att träffa och hjälpa transportköpare
att se nyttan med Fair Transport och intresset är stort eftersom hållbarhetsfrågor hamnar i allt större fokus, både hos företag, politiker och konsumenter. 

För Bröderna Augustssons Åkeri
var det ett naturligt val att certifiera sig
genom Sveriges Åkeriföretag. Som medlemmar var det dit man vände sig när
man började intressera sig för certifiering
och behövde hjälp med att påbörja arbetet. När man väl tog steget att påbörja
certifieringsarbetet låg det därför nära till
hands att använda sig av Sveriges Åkeriföretag, ett arbete som alltså lett fram certifiering inom tre av fyra områden. 

Nya ISO 9001 och
ISO 14001
Standarderna för kvalitets- och
miljöledningssystem ISO 9001 och
ISO 14001 kommer i nya versioner
under hösten. Tidigare standarder
har funnits sedan 2008 resp 2004,
mycket har hänt i vår omvärld
sedan dess. Båda standarderna får
den nya gemensamma strukturen
(High Level Structure – HLS). Du
som arbetat med trafiksäkerhet
enligt ISO 39001 kommer att
känna igen strukturen.
En tydlig förändring i de nya
standarderna är bättre koppling
mellan ledningssystem och
affärsprocesser. Det är även mer
fokus på ledningens åtaganden.

Tunga
företrädare
eniga om
tre viktiga
förslag

IRU, International
Road Transport
Union, söker kvinnor i
transportnäringen

En rad myndigheter såsom Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket, fackförbund och Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Sveriges
Åkeriföretag gjort tre gemensamma förslag för att stoppa osund konkurrens. Nu
besöker vi viktiga politiker i riksdagen
och deras partigrupper, för att lägga fram
våra gemensamma förslag;

bara ändras vid årsskiftet
och för att inte tappa fart vill vi se en ändring
redan till nyåret 2015/16 och vässa möjligheterna att stoppa företagsverksamheter med
grumlig agenda. Eftersom vi är överens så
borde remissrundan, det vill säga, organisationers möjlighet att tycka till om nya lagförslag, vara klar på några veckor. Vanligen tar
det tre år för en lag att bli till, vi tror att det
vore möjligt att genomföra på bara ett år då
enigheten är så stor. 

VISSA LAGAR KAN

Konkursstatistik 2015
Enligt statistik från UC så har antal konkurser i perioden jan– aug
2015 jämfört med samma period förra året ökat med 2 %. Även
konkursutsattheten i samma period har ökat med 2 %

Fair Transport
internationell succé
I september träffades många EUländers kommunikationschefer
i åkerinäringen för att bland
annat höra mer om hur
Sveriges Åkeriföretag arbetat
med Fair Transport. Vi ses som
ett föredöme i branschen bland andra
länders åkeriorganisationer. IRU, vår
internationella motsvarighet, ordnade
mötet. De ska lägga upp en strategi för
Fair competition på europeisk nivå,
och vill veta mer om vi arbetat för att få
politikers, kunders och myndigheters
uppmärksamhet med detta initiativ.

Bättre affärer på gång!

Konkurser
jan–aug
2014

Konkurser
jan–aug
2015

Konkurser
jan–aug,
skillnad
i%

Aktiva
företag
per
31/12 2013

Aktiva
företag
per
31/12 2014

Konkursutsatthet
jan-aug
2014 (%)

Konkursutsatthet
jan-aug
2015 (%)

Konkursutsatthet
jan-aug,
skillnad i %

Byggindustri

700

584

–17 %

87 697

89 638

0.80 %

0.65 %

–18 %

Detaljhandel

454

433

–5 %

54 778

54 899

0.83 %

0.79 %

–5 %

Partihandel

337

301

–11 %

41 438

41 170

0.81 %

0.73 %

–10 %

Restaurang &
hotell

231

255

10%

28 065

28 637

0.82 %

0.89 %

8%

Transport

190

193

2%

27 623

27 489

0,69 %

0,70 %

2%

Information och
kommunikation

130

149

15 %

51 229

52 653

0,25 %

0,28 %

12 %

Bransch

Den internationella organisationen
som har 170 medlemsländer, ligger
i startgroparna med ett nätverk för
kvinnor som jobbar i näringen. Nätverket
ska belysa hur medlemsländerna
arbetar med bland annat rekrytering av
kvinnor och lyfta fram goda exempel.
Under hösten förväntas ett första möte
hållas och IRU välkomnar alla som har
erfarenheter att dela med sig av.

Branscher med flest företagskonkurser augusti 2015 (YTD). Aktiebolag, handels- och kommanditbolag
samt enskilda näringsverksamheter.

För närvarande arbetas det både för
att stärka åkarnas egna erbjudanden
till kund i form av säljträffar med Fair
Transport-företag, checklistor att ta med
till kund och förslag på uppföljning.
Men för att få riktiga affärer med riktiga
resultat att bli av krävs mer. Och det är på
gång, åtminstone i planeringsstadiet. För
närvarande träffar vi några av Sveriges
största transportköpare, som intresserat
sig för att göra rätt och köpa rätt, på allvar.
Deras ambition är att deras medarbetare
ska få hjälp av oss att ställa rätt krav, på rätt
sätt samt hur dessa delar kan följas upp.
Kan dessa transportköpare gå i bräschen
och höja kvalitetsnivån så gynnar det
sunda och seriösa transporter.
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På dejt med polisministern

PRESS & PÅVERKAN

Vi har begärt ett möte med inrikesminister Anders
Ygeman för att, återigen, överlämna en lista med åt
gärdsförslag för bättre ordning och reda på vägarna.
Där ingår självklart flera förslag för trafikpoliserna.

Stora och många frågor
diskuterades under ett sam
arrangemang i Malmö.

112 046 personer uppmärksammade vår kritik

För att få en uppfattning om
konjunkturläget inom åkeri
näringen tillfrågar vi fyra gånger
per år chefer i åkeriföretag,
som bedömer situationen för
det egna företaget tre månader
bakåt och tre till sex månader
framåt beroende på fråga. Här
publiceras en sammanfattning.
Hela Barometern hittar du på
www.akeri.se

Långt över ett hundra tusen personer har läst våra inlägg med kritik mot
regeringens skattehöjningar i sociala medier och i tidningar. Det går inte
i takt med vare sig lönsamhet eller fossilfrihetsmålen. Tänk om, tänk rätt
regeringen!

Erika Svanström
KOMMUNIKATIONSCHEF

Het debatt i Malmö

Time for
business
jag
som kommunikationschef
efter tre år i organisationen. Som start träffade jag
några av åkerinäringens
nyckelpersoner – förtroendevalda medlemmar.
Åkare som verkligen har
örat mot marken. Budskapet från dem var tydligt:
kommunicera mer med
medlemmarna. Och det
ska vi göra! Ny teknik ska
bana väg för möten mellan medlemmar och Sveriges Åkeriföretag. Vi ska
också lägga mer krut på
att vara synliga i media.
Och det har redan börjat.
Ett av våra facebookinlägg
sågs av över 40 000 personer, ett annat av 52 000!
Ett annat behov som
identifierats är att få
varuägare att tänka och
göra rätt vid transportköp. Vi har precis börjat,
men börjat bra. Flera av
Sveriges största transportköpare har själva tagit initiativ till kontakt. Nu ska
organisationen stötta er
på alla tänkbara sätt med
allt från säljcoacher, mediala utspel till direktmöten med varuägare för att
köp av sunda,
lönsamma
transporter blir
verklighet för
fler.

Den 18 september möttes politiker, polis, Transportstyrelsen och
åkare för ett politiskt Power Meet. Bland annat medverkade tre riksdagsledamöter från Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Även en EU-parlamentariker, i form av Socialdemokraterna,
medverkade.

I MAJ TILLTRÄDDE
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var ett samarrangemang mellan Sveriges Åkeriföretag Syd och
Transportarbetareförbundet. För att få en
mer vardagsnära röst i debatten så medverkade åkaren Trygve Bengtsson samt en facklig representant.
Evenemanget var välbesökt och lokalen
fullsatt. Det fanns också deltagare runtom i
landet som följde debatten och alla presentationer under dagen, via websändning som
arrangerats vid olika Truck Stop.
Frågor om regeringens smyghöjning
av dieselskatten med fyra procent per år,
klampning och andra förebyggande verktyg
och dess för- och nackdelar samt polisresurser till ”tunga grupperna” var några av de
heta ämnen som diskuterades.

DEBATTEN OCH DAGEN

ANDRA FRÅGOR SOM kom fram var missnöjet med Kör- och vilotider som ofta blir

Vi har
träffat...
Ett axplock
av de
personer
som SÅ har
träffat och
informerat
om åkeri
näringen.

ett trätoämne. Här tydliggjorde Transportstyrelsens representant hur många fall av
olika överträdelser som ägt rum utifrån
färsk statistik. Även siffror kring överklaganden och aktuella tillståndsmätningar togs
upp.
Facket på europeisk nivå har varit med
och drivit fram hårda krav på tydliga köroch vilotider. Men eftersom dessa också
drabbar deras medlemmar negativt så frågades facket ut om vad de tycker om just
denna lag.
regeringens
ansvar för myndigheternas uppdrag att göra
rätt och riktigt samt för och emot kilometerskatt, vilket både åkare och förare på scenen
var positiva till att det införs.

SLUTLIGEN DEBATTERADES

ERIKA SVANSTRÖM

Nya
Generaldirektören
Transportstyrelsen

Allmänt om myndigheten samt problem. Rickard Gegö.

Skatteverket

Förebygga brottslighet och mot osund konkurrens.
Vi tillsammans med en rad myndigheter, facket och Bygg
industrin. Erika Svanström.

Skatteutskottet
Riksdagen

Agenda med tre punkter – mot osund konkurrens + Fair
Transport. SÅ tillsammans med en rad myndigheter, facket och
Byggindustrin.

Varuägare
Martin&Servera/
Ahlsells

Rickard Gegö, Mikael Nilsson, Erika Svanström.

Socialdemokratiska
riksdagsgruppen

Mot osund konkurrens – tre förslag för lagligare transporter.
SÅ tillsammans med en rad myndigheter, facket och Bygg
industrin.

Riksdagsledamöter
för olika partier i sam
band med Almedalen

Deltog i debatter om sund konkurrens, Fair Transport, olika
transportslag. Rickard Gegö, Åsa Sköld, Erika Svanström.

Trafikverket, inköps
chefen för transporter

Brister i myndigheters transportköp samt Fair Transport.
I Almedalen.

Transportstyrelsen

Förbättrad regeltillämpning, företagshänsyn, kör och vilotider.
Ulric Långberg, John Woxström, Erika Svanström, Åsa Sköld mfl.

Åkerinäringen i media
Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag

I slutet av augusti figurerade SÅ i Dagens industri
i drivmedelskattfrågan.
Medan regeringen vill höja
skatten på diesel vill SÅ att
den sänks. SÅ menar att en
sänkt skatt på diesel inte
är en motsats till målet om
fossilfri fordonsflotta, utan
tvärtom - något som går att
införa omedelbart och som
resulterar i lägre utsläpp,
högre andel miljövänligt
diesel och högre skatteintäkter.
I bland annat Sydöstran och
Piteå-Tidningen debatterar SÅ via regioncheferna i
Norr och Syd om regeringens andefattiga politik när
det gäller den tunga trafiken.
Om våra medlemmar ska
vara med och betala världens högsta drivmedelsskatt,
vägslitageavgift och dessutom bidra till fossilfri fordonsflotta, måste regeringen
agera med högre hastighet

för att värna de näringspolitiska dimensionerna.
Annars kommer utsläppsstatistiken se bra ut, men inte
verkligheten, eftersom transporterna kommer att göras
via andra länders transportörer, vilka inte statistikförs
idag.
Norran tog också upp drivmedelskatten, och här medverkade VD Rickard Gegö
i en debattartikel tillsammans med Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Motormännen, Sveriges
Motorcyklister, Sveriges
Snöfordonsleverantörer,
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Motorbranschens
Riksförbund samt Bil Sweden. Här kritiseras en indexuppräkning av drivmedelskatten som regeringen vill
införa. Inom några år skulle
det innebära att Sverige har
högst energikostnader för
vägtransporter.

Ett
axplock
Detta är
endast ax
plock av de
publicering
ar som skett
det senaste
kvartalet.
För att se
fler, gå till
hemsidan
akeri.se
och klicka
på den grå
rullande
listen.

De flesta tror
på oförändrad
efterfrågan
Inom alla mätbara delbranscher förväntar
sig en majoritet oförändrad efterfrågan, i
medeltal drygt 55 procent. En förväntad
ökning anger nästan en tredjedel av företagen, drygt 32 procent, medan 8,5 procent
anger minskad efterfrågan.
förutses främst oförändrat läge, där nästan tre fjärdelar av de svarande uppger
oförändrat antal anställda. Totalt signaleras personalminskningar av 12,5 procent. Personalökningar uppger
16 procent av de svarande, en minskning sedan förra
kvartalet, vilket ger nettotalet för antal anställda +3,4.
Vad det gäller investeringar ligger nivån oförändrad
för drygt hälften av de svarande, 51,7 procent. Minskade investeringar svarar sammanslaget nästan en av tio.
Ökade investeringar fastställer en dryg tredjedel av de
svarande. Detta ger nettotalet för investeringar +27,8 och
en fortsatt positiv utveckling av kurvan.

ÄVEN I PERSONALSTYRKAN

NETTOTALEN FÖR EFTERFRÅGAN och antal anställda
– kurvor vänder nu nedåt. Jämfört med motsvarande
period föregående år var denna vändning väntad. Föregående års trender visar relativt tydliga tendenser på att den
senare delen av året innebär nedgång, något som denna
undersökning bekräftar. Nettotalet för investeringar den
närmaste tiden visar även den på en stagnation, blygsamma 3,4 procent.

kan nettotalen förväntas fortsätta nedåt. Omsättningen däremot brukar öka för åkeriföretagen under det sista kvartalet på året.

DET FJÄRDE KVARTALET

ÅSA SKÖLD
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Nettotal, förväntningar på efterfrågan de närmsta tre månaderna.
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Konferensen, som tidigare hette LBCkonferensen, riktar sig främst till chefer,
styrelser och andra i ledande befattning på
lastbilscentraler, större åkerier och
transportsäljande företag.

PROGRAM OCH TIDER

DATUM
25-26/11 2015

Torsdag 26/11
08.30 Kaffe serveras
09.00 Välkommen – branschaktuell informtion
Carina Ahlfeldt, Regionchef Sveriges
Åkeriföretag Norr
09.30 Olösta problem inom Logistik & Transport
Per Olof Arnäs, Universitetslektor, Chalmers
11.00 Lunch
12.00 Så gör du affärer av Fair Transport
Hans Olsson, Säljcoach Revenue Factory
13.30 Upphandling i framtiden
Henrik Grönberg, Jurist
Upphandlingsmyndigheten
14.30 Fika
15.00 Nya ISO 9001/14001- vad innebär det för er?
Birgitta Härle, Certifieringsansvarig, Sveriges
Åkeriföretag
16.00 Summering och slutdiskussion

PLATS
Elite Plaza Hotel & Arken Konferens, Örnsköldsvik
KOSTNAD
Dagkonferens 26 nov

(pris exkl moms)
1395 kr

Boende enkelrum
1020 kr
Del i dubbelrum
600 kr (Ej delbar dubbelsäng)
Middag, wiskeyprovning 995 kr
ANMÄLAN
Sista anmälningsdag måndag 2 nov
Frågor och anmälan till Göran Danielsson,
090-787 72 60 eller goran.danielsson@akeri.se

Onsdag 25/11
Incheckning på hotellet
19.00 Middag på Reuterdahls med Whiskeyprovning
från BOX

Påverkansarbete
i Almedalen 2015
Sista veckan i juni och strålande sol i Almedalen. Ja, nästan som
en kokande gryta med alla dessa människor innanför Visby murar,
promenerandes runt på smala kullerstensgator, där det händer
något i varje hörn, seminarier, mingel och möten.

Dialogmöte där Kent Ernerstedt, VD Lycksele
Transport och ordförande i SÅ Norr, Helena
Lindahl (C), Mats Andersson, SÅ Norr och Isak
From (M) deltog.

Erika Svanström, Sveriges Åkeriföretags kommunikationschef diskuterar ”Minskade utsläpp och ökad
lönsamhet – är det möjligt” med Urban Wästljung, Scania Lars Mårtensson, Volvo, Camilaa Slunge
Dowling, OK/Q8 Sören Eriksson, Preem och Monica Jadsén Holm, Schenker.

Carina Ahlfeldt
Regionchef
Sveriges Åkeriföretag
Norr

Per Olof Arnäs
Universitetslektor
Chalmers

Hans Olsson
Säljcoach
Revenue Factory

Henrik Grönberg
Jurist
Upphandlingsmyndigheten

Birgitta Härle
Certifieringsansvarig
Sveriges Åkeriföretag

På Almedalen lyfte vi
norrländska behov och
förutsättningar.

SÅ Norr genomförde två seminarier under
hållbarhetsveckan som anordnas av projektet SEE. Den 16/9, i Luleå och den 17/9 i
Umeå.

FOTO: CARINA AHLFELDT

25-26/11 Örnsköldsvik

I november ska Trafikverket presentera sin
utredning kring vilka delar av vägnätet som är
lämpligt för 74-tons lastbilar.

Föredrag om Fair Transport

FOTO: GÖRAN DANIELSSON

NORRLANDSDAGARNA

Trafikverket utreder
74-tons vägnätet

NÅGON SA EN gång att man inte har råd
att ”inte vara där”, och det verkar faktiskt
som alla är där. 35 000 unika besökare deltog under veckan på de 1 645 programpunkter som erbjöds i det officiella programmet.
Lägg där till alla andra planerade och spontana möten som ägde rum. Företag, riksorganisationer och intresseorganisationer stod för
programmet som i år ökat med 200 fler evenemang/seminarier.
Det är verkligen ett unikt tillfälle att möta
och träffa människor och organisationer som
på ett eller annat sätt påverkar vår bransch
för att byta erfarenheter, åsikter, tankar och
idéer.
Bekväma skor, vattenflaska och ett programblad så är det bara ett ge sig ut i myllret.
Sveriges Åkeriföretag hade både ett eget
arrangemang, "Fair Transport - från tanke till

handling" Upphandling inom offentlig sektor
och hur det går att leva sina värderingar, samt
att vi deltog som aktör på flertalet seminarier
under veckan.
Ett exempel på ett sådant seminarium var
”Är den utländska konkurrensen ett hot eller
möjlighet.” där Sveriges Åkeriföretags vd,
Rickard Gegö deltog. Det blev en relativt het
diskussion mellan Transportarbetareförbudets Lars Lindgren, Rickard Gegö, SÅ, Anders
Nygren, BA och Tommy Pilarp förbundsjurist
Transportindustriförbundet. Sund konkurrens är bra men inte om det tummas på det
sociala ansvaret och säkerheten.

lig upphandling? Var skall pengarna satsas?”
Där framkom med all tydlighet att med sittande regering är det storstäderna som skall
ha pengarna för infrastruktur. Detta visar på
hur viktigt det är att vi från Sveriges Åkeriföretag Norr är delaktig på mötesplatser som
Almedalen. Just för att synas och höras och
därmed kunna påverka till Norrlands fördel.
Sveriges Åkeriföretag Norr hade bjudit in regionala riksdagspolitiker och andra
beslutsfattare från regionen till att träffas.
Vissa under ett dialogmöte vid lunch och
andra på en lugn liten bakgård med kaffe och
kaka. Vi hade många bra diskussioner med
våra besökare.
Mötena ledde bland annat till Sveriges
Åkeriföretag Norrs planerade studiebesök på
Riksdagen den 5 november och andra fortsatta kontakter och dialogmöten. Almedalen
är ett utomordentligt bra ställe för påverkan
och att träffa och knyta kontakter med politiker och andra organisationer för fortsatta
samarbeten kring Fair Transport och andra
engagemang som vi arbetar för och med.
Vi känner oss nöjda med årets besök i
Almedalen och har börjat planera för nästa år.
TEXT: LENA DAMSTEDT

”Vi har inte råd att
inte vara där”

STORSTÄDERNA FÅR
INFRASTRUKTURPENGARNA

Ett annat intressant seminarium som berör
näringen i högsta grad var ”Privat eller offent21

Bärighetsrådet prioriterar vägar tillsammans
Tjällossning, bärighetsklasser och drift- och underhållsfrågor är exempel på frågor som
Trafikverkets bärighetsråd i Region Nord diskuterar. Rådet ger Trafikverket bra inspel till
upprättandet av bärighetsplaner. Senaste mötet genomfördes i september.

Med Fair Transport vill vi underlätta för de som köper och säljer
transporter att göra bra val.

I samband med SEE Hållbarhetsvecka
i Luleå och Umeå bjöd vi på Sveriges
Åkeriföretag Norr in till föreläsning och
frågestund om Fair Transport.
Målgruppen var transportköpare, beställare, åkerier och allmänhet.

LANDETS KOLLEGAHJÄLPARE TRÄFFA-

under september på hotell Kristina
i Sigtuna. ”Kollegahjälpen” är ett gemensamt projekt mellan SÅ, TYA, TryggHansa, Länsförsäkringar och Volvo.
Statistiken visar att trafikolyckor med
dödlig utgång enligt Transportstyrelsen
har minskat från 112 olyckor 2001 till 41
olyckor 2014, i ca 50 % av dessa har en
kollegahjälpare på ett eller annat sätt varit
i kontakt med inblandade.
Johan Granlund, WSP höll ett föredrag om vägarnas dolda faror – dödens
fläcktyfus, vikten av vägarnas utformning
och problematiken som uppstår när man
lappar vägarna och man får olika friktion under olika hjul på bilen. Problemet
är inget nytt men ändå fortsätter man att
underhålla våra vägar på detta sätt.
Missa inte att nyttja krisförsäkringen i
din försäkring!
DES

TEXT OCH BILD: LENA DAMSTEDT
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Sven Enar Enerstedt,
Enerstedts Åkeri AB

Susann Pettersson,
DHL

genom genomtänkta krav och rättvis ersättning.
På föreläsningen i Umeå hade vi representanter både från politiken, åkerisidan och
transportförmedlingsföretag. Vi saknade tyvärr representanter från upphandlingssidan.
EN UNDERSÖKNING GÄLLANDE det moraliska beställaransvaret visar att en stor
andel transportköpare är beredda att
betala mer för hållbara värden. Tyvärr
visar uppföljande undersökningar att detta
inte visar sig i praktiken. Med Fair Transport vill vi få till en förändring!

TEXT OCH BILD: CHARLOTTA NILSSON

Mittia – en given mötesplats
fanns Sveriges Åkeriföretag Norr på plats under Mittia-mässan i
Ljusdal, tillsammans med 130 andra utställare. Deltagandet är ett samarrangemang
mellan regionerna, Norr, Gävle, Mitt och
Värmland, samt SÅ’s centrala nätverk skog
och Svensk Åkeritidning.
Vår monter har blivit en naturlig mötesplats där medlemmar kommer förbi med
frågor men även bara för att säga hej. Problematiken med 64 ton var den stora diskussionspunkten.
I samband med mässan genomfördes även
en skogslogistikkonferens. På agendan fanns
frågor som problematiken kring logistikplaneringen hos industrin. Ulric Långberg, SÅ,
var kritisk till att det alltid är transporterna
som sent omsider skall anpassas till industrins
dåliga planering.
I VANLIG ORDNING

Kontaktpersoner för
HCT-demonstratorer
Frågor? Kontakta Helena Kyster Hansen,
hkh@tetraplan.dk, fredrik.johansson@skogforsk.se
eller claes.lofroth@skogforsk.se

Glöm inte att besiktiga din
lyftanordning, t.ex. timmerkran
med hytt eller bakgavelhiss.

kombidirektivet och inte cabotagelagstiftningen, vilket många tror, säger Hallgren.
Många gånger tar det lång tid för polisen att sammanställa rapporter kring dessa
ärenden, pga dess komplexitet, innan de
kan lämna över underlagen till åklagarna.
Tyvärr upplever polisen många gånger att
åklagarna lägger ner fallen pga ärendets
låga straffvärden. Idag är det vanligare att
polisen tar ut sanktionsavgifter av utlänska
förare än böter. Polisen har rätt att ta ut förskottsbetalning av de utlänska bilarna upp
till 10 000 kr.

Den senaste tiden har vi kunna
läsa i media att det knappt finns några
Trafikpoliser kvar i Sverige som kan
kontrollera den tunga trafiken. Hur ser
Trafikpolisen på sin egen roll gällande
den tunga trafiken och vilka problem
upplever de?

NÄR VI PRATAR

Kollegahjälpen
hjälper

Inom kort kommer 3 nya tankstationer för
bio/fordonsgas stationer öppnas längst
norrlandskusten, i Sundsvall, Härnösand
samt Skellefteå.

Dialog med Trafikpolisen
om yrkestrafiken

Fair Transport
– Hållbarhet på väg

hållbarhet tänker gemene
man inte i första läget på transporter. Många
fick sig säkert en tankeställare när de såg
vårt deltagande på årets Hållbarhetsvecka.
Från vår sida kändes det både inspirerande
och utmanande att medverka. Vår bransch
bidrar till de fossila utsläpp som sker idag
men vi är också beredda på en omställning
till en fossilfri fordonsflotta, bara rätt förutsättningar ges.
Med Fair Transport har vi tagit initiativet
för ytterligare ett steg på den hållbara vägen.
Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren
och ansvarsfull åkerinäring. Med Fair Transport vill vi underlätta för alla som köper och
säljer transporter att göra bra val. Vi vill visa
skillnaden på en bra och en dålig transport.
Som åkeri åtar man sig att arbeta trafiksäkert, klimatsmart och ta socialt ansvar. Nu
vill vi att beställarna ska svara upp mot detta,

Nya fordonsgasstationer

Det som startade som en idé för 16 år sedan
har växt och etablerat sig som en given mötesplats.
TEXT OCH BILD: LENA DAMSTEDT

Tre generationer från Kurt Pålsson Åkeri AB i
Hammerdal besökte montern. Kurt Pålsson, Dan
Pålsson och Johan Pålsson.

är att de ska värna sund
konkurrens längs våra svenska vägar. De
ser positivt på den nya lagstiftningen om
”åtgärder vid hindrande av fortsatt färd”, där
de fått verktyg som gör det möjligt att agera
efter vägen. De ska i första hand ta fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för
att förhindra färden, t ex frakthandlingar
eller registreringsskyltar. De tar sällan nyklarna eftersom fordonet ofta är ”förarens
bostad”. Oftast räcker den åtgärden, det är
ytterst sällan de behövt ”klampa” en bil här
uppe i norra Sverige.

DERAS EGEN SYN

tal om dessa åtgärder
brukar pengarna komma, säger Christoffer Hallgren, Trafikpolisen region
nord. När det gäller den olagliga internationella trafiken så är de flesta brott mot
– NÄR DET BLIR

POLISEN MÄRKER ATT det börjat rulla 64-tons
ekipage ute på vägarna. Tyvärr upplever de
att många inte har koll på vilka tekniska krav
som gäller. Här uppmanar Christoffer åkerierna att ta en titt på fordonens tekniska prestanda och sätter sig in vilka krav som gäller
för att undvika onödigt trubbel.

Trafikpolis Christoffer Hallgren och Bilinspektör
Henrik Widell från Trafikpolisen region nord.

TEXT OCH BILD: GÖRAN DANIELSSON

ArbetsmiljöVolvo familjedag
Volvo i
verkets kontroller Umeå en familjedag förarrangerade
sina anställda med
DEN 20 SEPTEMBER

VI HAR TIDIGARE skrivit om att Arbetsmiljöverket likt Transportstyrelsen nu
utfärdar sanktionsavgifter där det kan bli
kostsamt om man inte har allt i ordning
vid en eventuell olycka eller ett företagsbesök.
Avgiften för en ej besiktigad lyftanordning t.ex. timmerkran med hytt eller bakgavelhiss är mellan 40,000-400,000kr, en
kostnad som många åkerier inte klarar av
att bära. Avgiften beräknas enligt följande:
Avgiften 40,000kr + (antal sysselsatta -1) x
721kr.
Vi har fått flertalet samtal från bekymrade medlemmar som har fått sanktionsavgiften i sin brevlåda.

familjer. 1 300 besökare gavs möjlighet till
rundvandring i fabriken, tipspromenad,
förtäring, aktiviteter och veteranbilsutställning.
Sveriges Åkeriföretag fanns på plats och
informerade om näringen samt visade barnen hur svårt det är att synas i och kring
en lastbil. Många vuxna häpnade också
över alla de ”döda vinklar” som finns
kring en lastbil. Sveriges Åkeriföretag deltog med hjälp av transportgymnasiet Liljaskolan från Vännäs. Tom Lindberg, elev,
representerade skolan och berättade om
utbildningen. Ett mycket trevligt arrangemang. Vi tackar för inbjudan och hoppas få
komma åter vid nästa tillfälle.

TEXT: MATS ANDERSSON

TEXT OCH BILD: CARINA AHLFELDT
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E-learning ADR 1.3

Telefoniavtal

SÅ Utbildning erbjuder ADR 1.3 som
E-learning. Efter godkänt provresultat får
du ett personligt intyg.

SÅ´s telefoniavtal har upphört sedan en tid
tillbaka. Det kan löna sig att se över ditt abonnemang om du har kvar något av våra tidigare
avtal.

MISSA INTE VÅRA
medlemsträffar
HÖSTEN 2015
FOKUS:
Transportekonomi och SÅ CALC WEB
Kom och träffa oss och diskutera transportekonomi. Vi
presenterar SÅ CALC WEB och hjälper dig att börja
skapa dina egna kalkyler.
SÅ CALC WEB är ett program där du enkelt kan göra
din kalkyl och dina dagliga kostnadsberäkningar
antingen på din dator via webben eller i din telefon. Det
innebär att du kan göra en snabbkalkyl via en app i din
mobiltelefon när du inte sitter vid datorn.
TID OCH PLATS
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

2/11
9/11
16/11
23/11

Hallstaberget, Sollefteå
Piteå Havsbad, Piteå
SÅ-Norr Campus, Östersund
Ansia Konferens, Lycksele

12.00–16.00
11.00–16.00
10.00–14.30
12.00–16.00

Träffarna är kostnadsfria för medlemmar i Sveriges
Åkeriföretag Norr. Anmäl er redan nu!

Medlem
i Sveriges
ÅkeriAv all den
diesel som
säljs
företag
Norr kanca
söka
idag förskingras
2 %.
stipendiet på 25 000 kr.

Sök stipendium för
kompetensutveckling
i ledarskap och
företagsutveckling
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NORR delar ut ett stipendium för att
gynna utvecklingen av åkerinäringen i Norrland. Som medlem i
Sveriges Åkeriföretag Norr och med ett etablerat åkeri i Norrbotten-, Västerbotten-, Jämtland- eller Västernorrlands län kan du vara
med och söka. Sök stipendiet själv eller nominera någon annan.
Stipendiet ska gå till en medlem som har en potential och vilja att
utveckla sig själv och sitt företag.
Vinnaren får ett stipendium till studier/kursavgifter på 25 000 kr.
Studierna ska vara inom områdena ledarskap eller företagsutveckling.
Juryn består av styrelsen för Sveriges Åkeriföretag Norr. Juryns
beslut går inte att överklaga. Samtliga jurymedlemmar är opartiska
och deras röster väger lika.
Ansökan ska bland annat beskriva företagets nuvarande verksamhet, utvecklingen av densamma samt till vad stipendiet ska gå till.
Skicka in ansökan till Sveriges Åkeriföretag Norr,
Storgatan 28 F, 903 21 UMEÅ, senast 1 februari 2016.
Utnämningen kommer ske vid Sveriges Åkeriföretag
Norr årsmöte i Umeå den 19 mars 2016.
För mer info om vad ansökan ska innehålla
kontakta Charlotta Nilsson på mailadressen
charlotta.nilsson@akeri.se eller tel. 090-13 22 61.

Vi har begränsat antal platser. Först till kvarn.

Anmäl er till Charlotta Nilsson, charlotta.nilsson@akeri.se,
090-13 22 61.

Region Norr
Kalendarium hösten 2015
Oktober
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Skogsåkarträff, Umeå.

November
5–6

Studiebesök Riksdagen, Stockholm.

Se datum
per ort.

Medlemsmöten med fokus på
Transportekonomi
2 nov. Sollefteå
9 nov. Piteå
16 nov. Östersund
23 nov. Lycksele

2–6
samt
9–12

Eget på Väg i Umeå.

25-26

Norrlandsdagarna, Örnsköldsvik

26

Träff med Säljfokus,
Örnsköldsvik
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ÅRSMÖTE 2016
UMEÅ
18-20 MARS 2016
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NORR

U&ME Hotell
P5 Konferens

Checklista för Fair Transport
SÅ har sammanställt en förkortad version
av Q3:s upphandlingsverktyg med frågor
som kan underlätta dialogen vid val av
transportföretag.

Orealistiska krav
gällande tillsynsavgifter, skatter och
tuffa kör- och vilotider.

Ung åkare i
en hård bransch
SEDAN JAG VAR LITEN har siktet varit inställt på att syssla med
lastbilar. Morfar, som på senare tid varit min ledsagare, startade
åkeriet jag idag driver med hjälp av min mor.

Under barndomsåren, spenderades timmar i sandlådan, där jag
blev arg på andra som aldrig suttit i en lastbil och inte visste hur
man knöt bil och vagn. Under skoltiden var målet att komma
in på transportgymnasiet. Det fanns inget annat, eller jo förresten, mitt andrahandsval var slaktare. Lustigt men sant. Hur som
helst, jag tog mig in på transport och denna tid kom att bli den
roligaste under mina skolår.
Hur har åkarlivet förändrats under mina år som aktiv? Förut
kändes allt roligt, att gå in i branschen med full fart. Sätta mig in
i trafikledning, prissättning och kundbemötande. Samt att köra
och se mig om i världen, eller ja… Jämtland till största del.
Nu när åren gått, rutinen växt och jag ser allt med andra ögon,
känns det inte lika kul längre. Jo, att jobba, träffa kunder, räkna
på uppdrag och hela den biten brinner jag för. Den andra delen
som inte är lika rolig, är den osunda konkurrensen. Regeringen
ställer orealistiska krav, vi får tillsynsavgifter, skatter höjs och
tuffa kör- och vilotider. Samtidigt finns vetskapen om att det
finns förare på vägarna som inte förhåller sig till detta, utan kör
på, långt över tillåten tid och vissa är berusade.
Hur kommer framtiden se ut? Är det någon mening att fortsätta? Ja, för trots allt, har jag samma känsla som i sandlådan och
tänker slåss för en bättre framtid
med samma villkor för alla, gällande priser, löner och lagar. Utan
oss åkare, stannar världen.
Tillsammans är vi starka! Vi
behöver agera, en eloge för allt
arbete som görs runt om i landet, speciellt Sveriges Åkeriföretag, som synliggör problemen vi
ställs inför.
Johan Hyttsten
Hyttstens Åkeri i Järpen AB
Styrelseledamot Sveriges Åkeriföretag Norr

Fair Transport
Gör som vi i Region Norr.
Anslut dig till Fair Transport!

Medlemsföretag i regionen som
anslutit sig till Fair Transport sen
senaste numret av Norråkarn:

Allan Nordgren Åkeri AB
Björn Karlsson Åkeri AB
EBS Fjärrtransporter AB
Emil Jonsson Åkeri AB
Gällivare Frakt AB
Henfridsson Åkeri AB
Henriksson Logistics AB
Hjuken Transport AB
Jakobssons Godstrafik AB
Jirlens Åkeri AB
Junes Åkeri AB
Kent Nilsson Vägbyggnader AB
Lindgrens Åkeri i Spöland AB
Lövlidens Traktor & Transport AB
Johansson Karl-Gustav
NH Skogsentreprenad AB
NKT Nordkalotten Transport AB
OF Åkeri AB
P. Sundqvist Åkeri AB
Pajk Åkeri & Transport AB
Pengfors Åkeri AB
Roger Josefsson Åkeri
Rolf Mattson Åkeri AB
Ruskträsk Entreprenad AB
Sandbergs Trp I Otternäs AB
Sjölunds Åkeri AB
Stefan Andersson
Trailer Transport i Åsele AB
Umeå Fjärr AB
Winbergs Transport AB
Åke Enkvist Åkeri AB
Åke Hamberg Åkeri AB
Årebrands Åkeri AB

Vi är en del av Fair Transport, www.akeri.se/fairtransport
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Yrkesförarråd (YFR)
YFR är rådgivande organ till NTF i frågor
som rör trafiksäkerhet för den tunga trafiken i
olika län. Under september har vi medverkat
i Norrbotten och i Västernorrland.

Vi arrangerar YKB –
på ditt företag
VI erbjuder företagsförlagda YKB-kurser för
större grupper. Kontakta Mats Andersson,
090-13 22 62, mats.andersson@akeri.se

Saknas YKB får föraren
dagsböter och åkeriet böter.

SKOGSÅKARTRÄFF
23/10 UMEÅ

YKB Helvecka – Något för ert företag?

Kom och ventilera och diskutera de utmaningar många ”skogsåkare” upplever idag. Hur ska man förhålla sig till 64-tonsfrågan? Hur ska man få beställaren att förstå vår bransch vardag?
Vilka logistiska utmaningar står vi inför?

Vecka 34, 17–21 augusti genomfördes en helvecka med YKB på kontoret i Umeå. Veckan var tänkt som en
uppsamlingsvecka för de som behövde få klart sitt Yrkeskompetensbevis innan 10 september 2015 och
därmed även behålla sin bussbehörighet.
gick den hävdvunna
rätten på buss ut. Genom att ha genomfört sin fortbildning på antingen lastbil eller
buss innan dess förnyades yrkeskompetensen för båda fordonsslagen. Totalt hade vi
ett 30-tal personer som gick utbildningarna under veckan, flertalet deltagare deltog
under flera dagar och på fredagen kunde vi
rapportera in hela 16 stycken färdiga förare.
Nya siffror från Transportstyrelsen tyder
på att bussförarna har gått fortbildning och
får sitt yrkeskompetensbevis i tid. På ett drygt
år har antalet bussförare som har genomfört
fortbildningen ökat från ungefär 10 000 till
drygt 28 800. Lastbilsförarna har ett år till på
sig innan kravet även gäller dem. Den 10 sep-

10 SEPTEMBER 2015

tember 2016 krävs yrkeskompetensbevis för
att få köra godstransporter med lastbil. Bara
omkring 13 300 personer har gått fortbildningen för gods i slutet av augusti 2015. Målgruppen är ungefär 125 000 personer.
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Datum:
Tid:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

TEXT: CHARLOTTA NILSSON

Se
men
tu
a
d
riga
för våra öv
på
helveckor
.
nästa sida

Kontakt:

Tobias Sallinen,
Överboda
Biltransport AB,
praktiserar hjärtoch lungräddning
som är en del
av Delkurs 4,
ergonomi och
Hälsa.

En dag för Sveriges
Åkeriföretags YKB-utbildare
DEN 14 SEPTEMBER samlades 50-talet YKButbildare på Arlanda för diskutera YKBfortbildning och få uppdaterad information.
Ulric Långberg tog upp branschaktuella frågor och gick igenom skillnaden mellan cabotagetrafik, internationella transporter, gränsöverskridande trafik samt olovlig

Dagen leds av Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag och kontaktperson för Skoglogistikföretagen.

yrkesmässig trafik. Det är inte ovanligt att
folk blandar ihop begreppen. Information
gavs vart 74-tonsfrågan befinner sig idag
samt hur arbetet går med det utpekade vägnätet (BK-74) som Trafikverket jobbar med.
Ted Montaigne, utredare på Transportstyrelsen och som lett mycket av myndighe-

23 oktober
09.30-15.00
Best Western Hotell Botnia, Norra Obbolavägen 25
Gratis för medlemmar. Vi bjuder på fika och lunch
Sista anmälningsdag 14 oktober
Anmälan är bindande, efter sista anmälningsdag
debiteras 460 kr vid uteblivet deltagande.
Göran Danielsson, goran.danielsson@akeri.se
090-787 72 60
VARMT VÄLKOMNA!

tens arbete kring YKB fortsatte. Ted summerade myndighetens arbete från att de
fick uppdraget från departementet tills
idag. Han gick även igenom en del frågeställningar som Transportstyrelsens kundtjänst stöter på. Det är vanligt att personer blandar ihop olika lagstiftningar som
berör yrkestrafiken. YKB-lagstiftningen
har inget att göra med yrkestrafiklagen eller
Kör- och vilotidslagstiftningen. Han uppmanade även till att inte ringa till Transportstyrelsen för att få ut OCR-nummer för att
skynda på inbetalningen, det går inte fortare.
Om förare blir stoppad på väg och saknar YKB kommer denna få dagsböter och
åkeriet får böter. Om föraren har giltigt
YKB men inte medför detta under färd ges
böter. Ted var tydlig med att inga dispenser kommer ges för den som inte genomfört utbildningen innan 10 september 2016.
Ted redogjorde kort för arbetet inför den
nya perioden av YKB som påbörjats. Kravet
på 35-timmar kommer finnas kvar. Deltagarna gavs även en kortare utbildning kring
pedagogiskt och didaktiskt arbete, av Kaspra
Eriksson från företaget Framfot.

HELVECKA YKB
Genomför hela din YKB under en vecka.
Boka in vecka 3, 18 - 22 januari 2016 i Umeå!
18/1 Delkurs 1
19/1 Delkurs 2
20/1 Delkurs 3
21/1 Delkurs 4
22/1 Delkurs 5
Under 2016 erbjuder vi även helveckor i
Umeå den 11-15 maj
Östersund den 25-29 maj
Sundsvall den 8-12 aug
Kontakt och bokning:
Sveriges Åkeriföretag Norr, 0771-16 10 00

TEXT: GÖRAN DANIELSSON
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SEMINARIERESA
CYPERN 15-22 APRIL 2016
RES MED SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NORR TILL SJÄLVKOSTNADSPRIS

Följ med på vår seminarieresa till Cypern. Medlemmar bjuds på seminarieavgift och tre middagar. Allt övrigt till självkostnadspris.

Allt om din personal i ett system

Föreläsare är bland annat Per Nordström, revisor hos Grant Thornton.
Seminarierna kommer att innehålla branschfrågor, företags- och transportekonomi samt att du kommer att få lära dig hur du på ett enkelt sätt kan
strukturera upp ditt arbete.

Guldläge för kompetensutveckling
i smartare personal- och lönerarbete

Seminarieresan är anpassad för åkeriföretagare och kräver ingen förkunskap.
Du kommer att ingå i en grupp av likasinnade och kan där utbyta erfarenheter
från verkliga livet. Våra seminarieresor brukar vara väldigt populära så först
till kvarn gäller!
PLATS
Ayia Napa, Cypern. Vi bor på Sunwing Resort & Spa Sandy Bay ****+.
RESA
Vi reser med Ving och Thomas Cook som flyger oss tur och retur Arlanda –
Larnaca. Avresa från Arlanda den 15 April ca 15.00. Beräknad hemkomst
Arlanda 22 april ca 17.00. Flygtid ca. 4,5 tim. (Preliminära tider. Samling 2 tim
före avgång)
Om du vill hjälper vi dig att boka anslutningsflyg från Luleå, Umeå, Östersund
och Sundsvall.
KOSTNAD
Pris per person
8085,Inkl. del i enkelrumslägenhet, transfer & mat flygresa.
Tillval per person
Enkelrumstillägg
Frukost
Avbeställningsskydd
Försäkring

2065,600,265,365,-

Vill du lära dig mer om transPA Gold? Missa inte tillfället! Nu håller
vi utbildning i din region. 28–29 oktober kommer vi till Luleå.
Ett bra tillfälle att nätverka och byta erfarenhet med andra transportföretag.
”Superbra kurs!
transPA Gold är precis det
som vi har letat efter länge.
Utbytet med andra i samma
situation gav jättemycket”
Elin Andersson,
Götene Kyltransporter

Vi går igenom den nya, flexibla funktionaliteten i transPA Gold,
så att du kan arbeta ännu enklare och smartare.
Vi tittar närmare på hur transportbranschens behov
och avtal hanteras i transPA Gold.
Du tar med egen dator och arbetar i transPA Gold
utifrån en tillfällig spegling av det egna företaget
Kopian tar du med dig hem och fortsätter att

Välkommen med din anmälan på
www.transpa.se/utbildning
(Obs! Kolla vad er företagsförsäkring täcker)

3 gemensamma middagar
Medlem i SÅ Norr samt medföljande
Icke medlem

0
1500,-

Seminarieavgift
Seminarieavgift för medlem i SÅ norr:
Seminarieavgift för icke medlem

0
5900,-

Icke medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Norr kan delta men utan subventioner.
ANMÄLAN
Anmälan och frågor: Lena Damstedt 070-664 7080 eller lena.damstedt@akeri.se
Senast 11 december 2015. Anmälan är bindande efter detta datum!

”Jag är mycket nöjd
med utbildningen. Den var
riktad mot avtalet och vi fick
många tips. Nya transPA Gold
är modernt, mer användarvänligt och erbjuder fler
möjligheter än tidigare.”

LULEÅ
28–29 OKTOBER

Bengt Eriksson, Carl F

0524 – 48 00 00 • utbildning@transpa.se • www.transpa.se
28
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LÖNSAMHET

Vägskatt bara
på lastbilar, inte
på släp- eller
påhängsvagnar.

En ny, kilometerbaserad vägskatt – är det bu eller bä? Mårten Johansson,
teknikchef för Sveriges Åkeriföretag, tycker att frågan är fel ställd.
– Det handlar inte om att säga ja eller nej till vägskatt, för regeringen
har meddelat att den kommer att införas. Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare så att vägskatten utformas på klokt sätt
som inte äventyrar svensk konkurrenskraft, säger han.
TEXT: ANNIKA LUND

På väg mot vägskatt
R

edan vid regeringsförklaringen efter valsegern berättade Stefan Löfvén (S) om planerna på att införa en så kallad vägslitageavgift, även kallad kilometerskatt eller kort och
gott vägskatt. Beskedet har väckt både oro
och ilska på sina håll. Kritiker har beskrivit
den nya vägskatten som ännu en utgift för en hårt belastad
åkerinäring.
Men Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag,
SÅ, har en annan syn på saken:
– Det handlar inte om att säga ja eller nej till vägskatt, för
regeringen har meddelat att den kommer att införas. Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare
så att vägskatten utformas på klokt sätt som inte äventyrar
svensk konkurrenskraft, säger Mårten Johansson.
FÖR ATT KUNNA DELTA i sådan faktabaserad dialog har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportföretagarna
och Svenska Transportarbetarförbundet bett konsultfirman
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WSP ta fram en analys av hur en vägskatt skulle kunna se ut.
Resultatet är rapporten Vägskatt och svensk åkerinäring, som
går att läsa via SÅ:s hemsida.
Enligt rapporten fördelas en genomsnittlig svensk åkares
transportkostnader ganska jämnt mellan tre stora utgiftsposter: löner, fordonsbränsle och övriga utgifter. Ingen part vill
verka för sänkta svenska chaufförslöner och enligt rapporten
är inte heller arbetsgivaravgifterna möjliga att sänka på grund
av EU:s statsstödsregler.
– Rapporten siktar i stället in sig på bränslekostnaden.
Regeringen planerar att höja dieselskatten till 5,56 kronor
per liter. Vi anser att dieselskatten för fordon över 7,5 tons
totalvikt i stället bör sänkas till EU:s miniminivå, som är 3,17
kronor per liter. Detta tillåts enligt energiskattedirektivet. Då
skulle vi kunna hämta tillbaka en del av svensk åkerinärings
konkurrenskraft. Detta bör ske oavsett om en vägskatt senare
kommer att införas eller inte, säger Mårten Johansson.
Han anser att en sådan sänkning är möjligt utan att riskera
samhällets mål kring en övergång till fossilfria bränslen:

Mårten
Johansson
menar att
dieselskatten
först måste
sänkas innan
en vägskatt
införs.

– Regeringen kan styra i vilken takt fossilfria drivmedel ska
implementeras i Sverige genom att använda kvotplikter, alltså
krav på att vissa mängder av hållbara bränslen ska ingå i dieselbränsle.
Det nuvarande eurovinjettsystemet tillåter en dubbelt så
hög skatt för de äldsta euroklasserna jämfört med de senaste.
– Hur hög en eventuell vägskatt blir är inte beslutat. Dess
storlek har naturligtvis betydelse för om det är rimligt med en
dubbel avgift, säger Mårten Johansson.
eurovinjettsystemet får lastbilar betala
olika hög avgift beroende på hur många axlar de har och hur
rena motorerna är. I rapporten redovisas hur vägskatten är
utformad i flera andra EU-länder och när det handlar om att
differentiera utifrån antal axlar på lastbilar råder stora skillnader. I Tyskland är vägskatten i princip densamma oavsett
antal axlar. I Ungern däremot, där är vägskatten dubbelt så
hög vägskatt för ett fordon med fem axlar jämfört med ett
som har endast två.

I DET NUVARANDE

Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare
så att vägskatten utformas på klokt
sätt som inte äventyrar svensk
konkurrenskraft.
Rapporten innehåller beräkningar på hur stort vägslitaget
blir för olika lastbilar. I korthet kan man säga att mindre bilar
sliter mer än stora, om man mäter slitage per ton fraktat gods.
Om man jämför en vanlig 40-tons EU-trailer med en 60-tons
lastbil, så ger EU-trailern upp till 60 procent mer vägslitage
per ton fraktat gods.
Utifrån detta slår rapporten fast att det finns starka skäl att
inte differentiera en vägskatt utifrån antal axlar. Det är också
enklare att bara beskatta lastbilar från 7,5 tons totalvikt –
31
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LÖNSAMHET

På väg mot
en vägskatt

En vägskatt
som baseras
på antal
kilometer
kan vara
mer rättvis
förutsatt att
dieselskatten
först sänks.

>> I maj 2015 tillsatte regeringen
en utredning som senast den
9 december 2016 ska lämna förslag på hur Sverige kan införa en
så kallad vägslitageskatt, alltså
en vägskatt, som bygger på körd
distans och inte på tid, som den
nuvarande eurovinjetten gör.

Vi erbjuder:

Utredningsförslag går normalt
på remiss. Regeringen kan sedan
utforma ett lagförslag som beslutas av riksdagen.

och behovet av ett system som inte är för komplext betonas i
rapporten.
– En vägskatt som tas ut endast på lastbilar och dragbilar
över 7,5 tons totalvikt, men inte för släpvagnar, gynnar en
användning av tyngre och längre fordon, vilket ger lägre miljöpåverkan, säger Mårten Johansson.
I DAG HAR EU-länderna Polen, Slovakien, Tjecken, Tyskland, Ungern, och Österrike redan infört en distansbaserad
vägskatt. Även Schweiz och Vitryssland har infört en sådan
vägskatt och i Belgien väntas den bli av under 2016. Av dessa
länder har de flesta valt att ha vägskatt endast på en utpekad
del av vägnätet och inte hela, enligt rapporten, som slår fast
att det är möjligt att utforma en svensk vägskatt på båda sätten – antingen omfattas hela vägnätet, eller så görs begränsningar.
– Om vägskatt åtminstone inledningsvis bara tas ut på
eurovinjettvägarna så träffar skatten i huvudsak långväga trafik. Det är i huvudsak där vi har den internationella konkurrensen och huvuddelen av transportarbetet. Samtidigt träffar
en sådan skatt i mindre grad transporter av rundvirke, schaktmassor och byggmateriel som körs mer lokalt och regionalt,
säger Mårten Johansson.
Enligt rapporten finns viss risk för smittrafik, alltså trafik
där mindre vägar väljs endast för att undvika vägskatt. Om
smittrafik uppstår bör det beskattade vägnätet utvidgas, enligt
rapporten. Den slår också fast en viktig skillnad mellan Sverige och andra europeiska länder som har infört vägskatt.
Skillnaden är att det svenska vägnätet inte är särskilt trafikerat, samtidigt som det är omfattande. Av denna anledning
bör den teknik som bevakar vägskatten baseras på positionering via satellit, GNSS/GPS. Alternativet är mikrovågssystem,
DSRC, men det kräver fasta tullstationer vilket är kostsamt att
investera i när vägnätet är så omfattande.
– Med GPS-övervakade fordon blir det också tekniskt möjligt att ha olika – eller ingen – skatt i olika områden eller regioner. Man kan också ha olika skatt vid olika tider på dygnet,
säger Mårten Johansson. 
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• Försäljning

av lastbilar och

bussar
• Finansiering
• Service & reparationer
• Reservdelar & tillbehör
• Hyrfordon m.m
VETTIGA FAKTA

Vad sägs i den nya
rapporten om vägskatt?
» Att sänka dieselskatten till EU:s miniminivå skulle stärka
svensk åkerinärings konkurrenskraft. Det kan göras oberoende av om vägskatt senare införs eller inte.
» Det är juridiskt möjligt att dra en gräns vid 7,5 tons totalvikt
för differentierad dieselskatt.
» Om vägskatt tas ut endast på eurovinjettvägarna, där
huvuddelen av transportarbetet utförs, så fall träffas inte
regionala och lokala transporter av vägskatt i samma
omfattning som långväga godstrafik och internationella
transporter.
» Fordon kan positioneras med GNSS/GPS för att kontrollera
hur de har kört. Vägskatten blir då möjlig att variera även
områdesvis.
» Om en vägskatt tas ut endast för lastbilar och dragbilar
över 7,5 tons totalvikt och inte för släpvagnar, så gynnas en
användning av tyngre och längre fordon, vilket ger effektiva transporter med lägre miljöpåverkan. I Sverige tillåts
lastbilar som väger upp till 64 ton och som är upp till 25,25
meter långa. De ger lägre vägslitage per 1000 ton fraktat
gods, lägre emissioner och lägre transportkostnader än
mindre lastbilar. I Internationell lastbilstrafik är det vanligt
med mindre lastbilar, som väger höst 40 ton.
» Vägskatten får enligt eurovinjettdirektivet differentieras
utifrån motorns euroklass, där den äldsta euroklassen kan
få upp till dubbelt så hög skatt som den yngsta.
» Om en vägskatt införs så tas den nuvarande vägavgiften,
eurovinjetten, bort.
Källa: Rapporten Vägskatt och svensk åkerinäring,
gjord av konsultfirman WSP, september 2015.

Wist Last & Buss är Nordens största privata återförsäljare av
Volvo lastbilar och bussar med 16 anläggningar i Sverige och 12
anläggningar i Norge. Bolagen omsätter ca 2 miljarder och har
550 anställda. Wist Last & Buss ingår i koncernen Persson Invest
som driver verksamhet inom bilhandel, hyvleriindustri, skogs- och
fastighetsförvaltning. Koncernen har sitt säte i Östersund, omsätter ca 4 miljarder och har 950 medarbetare.
För mer information se
www.perssoninvest.se och www.wistlastbuss.com

Välkommen in till oss!
Wist Last & Buss AB

GÄLLIVARE

KIRUNA

LYCKSELE

MALÅ

PAJALA

ÖSTERSUND

Tel. 0970-69 93 50

Tel. 0980-39 84 50

Tel. 0950-59 42 20

Tel. 0953-107 41

Tel. 0978-103 40

Tel. 063-14 94 65

SKELLEFTEÅ

SOLLEFTEÅ

STRÖMSUND

UMEÅ

ÖRNSKÖLDSVIK

Tel. 0910-73 86 00

Tel. 0620-26 74 30

Tel. 0670-29 10 90

Tel. 090-17 95 00

Tel. 0660-30 67 70

MEDLEMSNYTT

Vad händer när ett
företag inte följer
bestämmelserna?
Riskeras trafiktillståndet?

FRÅGA
VÅRA
EXPERTER

John Woxström svarar:

När Transportstyrelsen har genomfört en så kallad
företagskontroll av kör- och vilotidsbestämmelserna kan
det leda till ett beslut om att påföra sanktionsavgift. När
ett sådant beslut har vunnit laga kraft finns en risk att
Transportstyrelsen även kommer att undersöka företagets
innehav av trafiktillstånd.
krav som företag måste uppfylla för
att söka och få trafiktillstånd. Dessa fyra krav är vissa
ekonomiska resurser, vara fast och varaktigt etablerad, ha
ett yrkeskunnande genom en eller flera trafikansvariga
och att ha ett gott anseende. När ett ingripande på
trafiktillståndet görs i dessa fall är det ofta just det goda
anseendet som ifrågasätts av myndigheten. Det goda
anseendet handlar om att själva företaget och de ägare
och andra företrädare som finns knutna till det, inte
får vara straffade för vissa i lagen uppräknade brott
och överträdelser mot bestämmelserna. Bland de
överträdelserna finns att vara fälld för brott mot kör- och
vilotidsbestämmelserna. Syftet med bestämmelserna kan
kort beskrivas som att om företag inte sköter sig enligt
reglerna, och därmed får konkurrensfördelar gentemot
de företag som följer bestämmelserna, så ska företagen
som inte sköter sig tas bort från vägen.
Av denna anledning, utöver att det i normalfallet
kostar 200 000 kronor i sanktionsavgift vid överträdelser
av kör- och vilotidsbestämmelserna, är det viktigt att
företagen gör allt för att följa bestämmelserna. Annars
riskeras trafiktillståndet.

John
Woxström.
Juridisk
sakkunnig

Städernas varuförsörjning

Konferens i Karlstad

I Malmö hölls den 15 september en intensiv konferens
om städernas varuförsörjning. Arrangör var ”Nationell
satsning citylogistik”, där SÅ ingår.

Sveriges Åkeriföretag medverkar den 12 nov 2015 i seminarium Trafiksäkerhetsrisker med EU-trailer på hala vägar på
Värmlands Museum Sandgrundsudden i Karlstad.

FRÅGA
TRANSPORTSTYRELSEN
Vi på Transportstyrelsen har fått en spalt till
förfogande i denna tidning
där vi kan ge information
om saker som rör dig som
har ett åkeri. Vi kommer
Petra Åkerlund,
också att kunna svara på
Enhetschef
frågor från dig som har
med Transportstyrelsen
att göra. Vi vill gärna ha
dina frågor så kommer
våra experter att svara på
dem i kommande nummer.
Enklast är att skicka ett mejl
till monica.larsson@akeri.se.
så skickas frågan vidare till
Transportstyrelsen.

Arbetet med att leta efter bra erbjudanden
till dig som medlem blir aldrig klart. Ibland
handlar det om att hitta en ny partner men
lika ofta handlar det om att utveckla de
samarbeten vi redan
har.

LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Hur gör vi det lätt att göra rätt för varuägare? Undersökningar visar att transportköpare tycker det är svårt att göra rätt. En
del av svaret är att underlätta vad man ska
fråga efter, när saker ska följas upp, och
smarta sätt att göra bästa möjliga transportval.

Nedan ser du alla
förmånsavtal du just
nu kan ta del av.

Nu drar vi vårt strå till stacken och
presenterar en checklista med 20 frågor i
samarbete med Q3 – Forum för hållbara
transporter. Dessutom finns en längre lista
med över 100 frågor för den varuägare
som verkligen vill göra alla rätt.

Vill du fördjupa dig
ett speciellt avtal kan
du logga in på akeri.
se och läsa mer.

Marie Mörsin
marie.morsin@akeri.
se, 0470-71 81 84

DET FINNS FYRA

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens
branschorganisation och vi arbetar för en sund
och lönsam utveckling av åkerinäringen.
Vår organisation består av ett huvudkontor och
tolv regionkontor.
HUVUDKONTOR
Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm
Post: Box 7248, 103 89 Stockholm
Tel: 08–753 54 00 · Fax: 08–755 60 01
info@akeri.se
www.akeri.se
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DINA FÖRMÅNSAVTAL

Sveriges
Åkeriföretag
har en rad
experter på
olika områden , som
gärna svarar
på dina frågor.
Undrar du
något om t
ex juridik,
ekonomi,
utbildning,
teknik eller
annat? Skicka
din fråga till
experter@
akeri.se

ABC–ÅKARNA
Fagerstagatan 6
163 53 Spånga
Tel: 08–687 44 50
Fax: 08–687 44 90
abc@akeri.se
GOTLAND
Skarphällsgatan 20 · Box 1163
621 22 Visby
Tel: 0498–28 45 05
Fax: 0498–21 49 70
gotland@akeri.se
GÄVLEBORGSÅKARNA
Kanalvägen 3
803 09 Gävle

•

SÅ Index, SÅcalc

ADR-GRUPPEN INFORMERAR

PÅ G I EU
Kommissionen har aviserat ett lagstiftningspaket för vägtransporter. Syftet är att
tydliggöra och förenkla lagstiftningen för
vägtransporter. I detta ingår också att se på
hur kontroller genomförs så att dessa sker
på samma sätt i alla medlemsstater. Vidare
ingår att se på vägavgifter, tillträde till
marknaden (innehav av trafiktillstånd) samt
sociala bestämmelser inom vägtranport.

Tel: 026–18 82 95
Fax: 026–51 67 55
gavleborg@akeri.se
HALLAND
Fräsaregatan 1
302 62 Halmstad
Tel: 035–15 09 50
Fax: 035–21 51 93
halland@akeri.se
MITTÅKARNA
Ölandsgatan 6 · Box 1958
791 19 Falun
Tel: 023–454 90
Fax: 023–454 99
mitt@akeri.se

NORR
Storgatan 28F
903 21 Umeå
Tel: 0771–16 10 00
norr @akeri.se
SKARABORG
Norregårdsvägen 2
541 34 Skövde
Tel: 0500–47 17 40
skaraborg@akeri.se
SMÅLAND–ÖLAND
Kungsvägen 115
352 44 Växjö
Tel: 0470–71 81 80
smaland@akeri.se

Storlek på
brunnstätning
Polismyndigheten har aldrig krävt något
specifikt ”minsta-mått” på en tätning för
brunnar och avlopp. Däremot har man sagt
att om en tätning med måtten 1500 mm x
1500 mm medförs på transporten så kommer kravet på tätningsanordning för brunn
och avlopp anses vara uppfyllt på samtliga
platser i Sverige.

DATORER & PROGRAMVAROR Fortnox,

Hallå där!
Har vi din
aktuella
e-postadress?
Kontakta
ditt regionkontor!

SYD
Jörgen Kocksg. 1B · Box 405
201 24 Malmö
Tel: 040–664 25 30
Fax: 040–664 25 31
syd@akeri.se

VÄSTRA GÖTALAND
Importgatan 2A
422 46 Hisings Backa
Tel: 031–58 51 00
Fax: 031–52 28 15
vast@akeri.se

VÄRMLANDSÅKARNA
Box 2043 · Säterivägen 3
650 02 Karlstad
Tel: 054–13 66 10
Fax: 054–24 19 55
varmland@akeri.se

ÖST
Transportgatan 4
702 27 ÖREBRO
Vxl 019–70 80 330
Fax 019–27 86 81
ost@akeri.se

•

DRIVMEDEL Statoil fuel & retail, Swea Energi

•

ENERGI Mölndal Energi

•

FINANSIERING Nordea Finans

•

FORDON Mercedes

•

FÖRSÄKRINGAR Förenade Liv, Trygg Hansa

•

HOTELL Elite Hotels

•

YRKESBUTIKER Swedol, Skånetruck

Regeringens budget tondöv för svensk konkurrenskraft?

MEDLEMSNYTT

Regeringen har släppt nyheter på löpande band. Vissa mindre lockande än andra, som
straffskatt på drivmedel. Gör om, gör rätt säger vi, och låt yrkestrafiken få skatterabatt och
bättra på konkurrenskraften. Det skulle göra åtskilliga tiotusen i skillnad för våra medlemmar, vilket vi meddelat regeringen.

Serviceavgift
grundavgift
> 3 750 kr för medlemmar
med en omsättning på
max 2 Mkr.

Ny beräkning av
serviceavgifter
för medlemskap
i Sveriges
Åkeriföretag
Vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Gävle i maj
2015 beslutades om att införa en ny avgiftsmodell
vilket resulterar i att det framöver blir en och samma
avgift oberoende var i landet man är ansluten.

Lasta mer, lasta rätt,
använd en Kilafors Lavett

Årsmötet beslutade enligt
förslaget som innebär att
serviceavgiften kommer att
beräknas på senast kända
omsättning. Den nya avgiften består av dels en grundavgift och en rörlig avgift.
Har du en omsättning
understigande 5 Mkr betalar du dock endast grundavgiften.

6000

Vi har tagit fram en Lavett för högre
tonnage. Vår 3-axliga lastväxlartipp
har hydrauliskt skjutbar boggi, vilket
ger dig 1,6 ton mer i nyttolast. Kombinerad med en 4-axlad bil uppnås
en totalvikt på 62 ton.

595

825
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660

medlemsföretag anser sig ha och kan

I DE FALL ETT

5610

465

Vagnen kommer att finnas tillgänglig
för leverans under kvartal 1, 2016.

1700

visa att en betydande del av
omsättningen inte är åkerirelaterad har man möjlighet
att få nedsättning av avgiften i motsvarande grad.
Om medlemsföretaget
har dotterbolag kan man
frivilligt välja att serviceavgiften skall baseras på
omsättningen även för
dessa bolag.
Den nya avgiften kommer
att ligga till grund för medlemsfaktureringen 2016.

> 4 250 kr för övriga
medlemmar.

VIKTIG INFO
GÄLLANDE YKB!
När samtliga delkurser är genomförda
anmäler den sista utbildningsanordnarens
detta till Transportstyrelsen. En inbetalningsavi skickas till föraren och när
betalningen skett utfärdas ett YKB-bevis
med en giltighet på 5 år. Rätten att få ut
ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år
efter datumet för sista kurstillfället.

Serviceavgift rörlig
> Man betalar rörlig
serviceavgift om man
har en omsättning över
5 Mkr.
> Rörliga serviceavgiften
beräknas på medlemsföretagets omsättning i
intervall om 5 Mkr.
Omsättningen avrundas
neråt till närmaste tal
delbart med 5 Mkr.

Maxbelopp
> *LBC, Speditörer och
andra Transportförmedlare – max 30 000 kr
> Offentligt ägda bolag –
max 25 000 kr
> *Handelsföretag och
tillverkande industri –
max 40 000 kr
> Övriga medlemmar –
max 50 000 kr
*särskilda villkor ska vara uppfyllda

Nätverksträffar
med säljfokus
Fair Transport har varit lyckat. Vi har
idag drygt 1400 medlemmar som har
tagit ställning för sunda transporter.
I höst kommer vi att anordna träffar
med säljfokus på ett antal orter i landet.
Syftet är att stödja dig som åkare att
känna dig bekväm med att sälja in en
Fair Transport.
Håll utkik på din regions hemsida och
i brevlådan/mailkorgen, snart får du
en inbjudan. Vi hoppas vi ses där.
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I den nya tjänsten får du tillgång till en lagförteckning som alltid är aktuell och uppdaterad
och dessutom med kommentarer från en jurist.
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Och du får ett nyhetsbrev med aktuellt från SÅ Juridik och SÅ Certifiering.
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Pris 39 kr/månad/medlemsföretag.
19025

Läs mer och anmäl dig till tjänsten på www.akeri.se/lagnytt
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Vi är stolta över att kunna erbjuda:

Fredrik Tamm
VD och grundare DoubleCheck AB

Fortsätt på den
inslagna vägen

VI TAR PULSEN
PÅ SVENSK
ÅKERINÄRING

Försäkringspaketet
som gör att du alltid
är rätt försäkrad.

En fungerande marknad där alla tävlar
om kontrakten på lika villkor, en utopi
eller en realistisk målsättning för ett
branschförbund, oavsett bransch?
organisationer
ställer sig ibland är – ”Vågar vi sticka ut
hakan och ställa krav på ökad insyn och kontroll, verka för de seriösa företagen och för
lika villkor för alla?”
Risken när man gör detta är att det egna
medlemstalet har en tendens att gå ned, i
alla fall inledningsvis. Men en aktör som
inte bara påverkar den egna marknaden
utan också leder dess utveckling måste våga.
Genom Fair Transport visar Sveriges Åkeriföretag tydligt vart transportmarknaden är
på väg. Premiera den som följer lagar och
regler!
Tyvärr finns det alltid mindre nogräknade
företag och privatpersoner som hellre betalar lite mindre utan att se till effekt detta får
för dem som utnyttjas. Men då kan man väl
känna sig trygg med att detta inte sker på
den offentliga marknaden? Nej tyvärr, även
här är man slarvig i sin kravställan. Inte för
att de medvetet vill gynna fuskarna utan för
att de många gånger inte har rätt kunskap.
FRÅGAN SOM MÅNGA

HUR FÅR VI DÅ till en ändring? Ett viktigt
steg är den typen av branschstandard som
Fair Transport innebär. Men udden blir lätt
trubbig om man som organisation inte vågar
ställa benhårda krav på medlemmarna. Krav
som också ska följas upp och leda till uteslutning om de inte efterlevs. Se hur bemanningsföretagen gör. Varje månad berättar de
i sitt nyhetsbrev om nya medlemmar och om
dem som blivit uteslutna pga av regelbrott.
Låt Fair Transport bli en självklarhet i kravställan vid offentlig upphandling och fungera
som en garant för schyssta transporter.
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Med mina
snart 20
år på den
offentliga
marknaden
kan jag
bara applådera det
initiativ som
Sveriges
Åkeriföretag
tagit med
Fair Transport.

Risken är
att Fair
Transport
bara blir en
papperstiger.

Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har
transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen
värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen.
På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och
uppdaterade värden för varje kvartal.
Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas
personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur
de uppfattar läget i branschen.

Förändringar sker ofta löpande i företagets verksamhet, och det är viktigt att
försäkringsskyddet följer utvecklingen. Det hjälper vi dig med, bland annat genom
en årlig genomgång av ditt skydd. Du slipper oroa dig över att inte ha ett tillräckligt
skydd eller betala för ett skydd du inte behöver. Den årliga försäkringsrådgivningen
är bara en av många förmåner som ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare.
Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig!

I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga,
produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna
företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt
beroende på fråga. Det ger en bra fingervisning om aktuella
trender.
Läs mer på akeri.se/akeribarometern

I samarbete med

Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag?
Ring 0771-111 720 redan idag.

POSTTIDNING B
Norråkar'n Sveriges Åkeriföretag Norr
Storgatan 28 F
903 21 UMEÅ

Försäljning Lastbilar Umeå/Ö-vik/Skellefteå
Henrik Sundin 070-330 32 32
Kent Hertzberg 073-041 51 35
Försäljning Lastbilar Luleå
Kent Isacsson 070-977 00 59
Anders Westerberg 070-299 44 20

