BLI MED
PÅ LAGET

www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NORGES
LASTEBILEIER-FORBUND
-bli med på laget
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker
å være en aktiv og synlig organisasjon som
jobber utrettelig og målrettet for å gjøre
hverdagen enklere for våre medlemmer.
Vi er en politisk uavhengig nærings- og
arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere
som driver yrkesmessig godstransport i
Norge og utlandet. Forbundets formål er
å utvikle den lovlige godstransport på vei på
en samfunnsmessig ansvarlig og
miljømessig bærekraftig måte. Samtidig
skal medlemmenes økonomiske, faglige
og sosiale interesser ivaretas. For å påvirke
internasjonalt er NLF også medlem av
International Road and Transport Union
(IRU) og Nordic Logistics Association (NLA).
Vi har 4 000 medlemmer som
representerer ca. 15 000 lastebiler.
NLF er landsdekkende og er inndelt i 7
regioner som består av 16 fylkesavdelinger.
Hovedkontoret ligger i Oslo. Aktive tillitsvalgte jobber kontinuerlig for medlemmenes ve og vel. I tillegg har vi et korps på 54
Kollegahjelpere som er klart til innsats når
behovet måtte være.

VÅRT HOVEDMÅL:

Å tilrettelegge for god og sikker
godstransport gjennom å levere resultater,
kommunisere, spre kunnskap og være en
sosial møteplass.

VÅR VISJON:
Norsk godstransport på vei får full
aksept for sin nytte for samfunnet
Norges Lastebileier-Forbund jobber
for å gjøre arbeidsdagen for våre
sjåfører både sikrere og enklere.
Vi tilbyr våre medlemmer juridisk og
teknisk bistand, sikkerhetsrådgivning
og miljørådgivning. I tillegg tilbys HMSsystemer for store og små bedrifter.
NLF organiserer også Kollegahjelpen, et
støtteapparat for sjåfører som har
opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller
andre sjokkartede opplevelser i forbindelse
med jobben.
NLF gir ut NLF Magasinet, et medlemsblad
med opplag på cirka 15 000.

HER ER NOE AV DET NLF HAR
VÆRT MED OG JOBBET FOR:
Generelt

Trafikksikkerhet

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Allmenngjøring av tariffavtale / innføring
av minstelønn
Generell politisk bevissthet rundt transportkjøpers ansvar
Arbeiderpartiets tipunktsliste i januar
2014 var så og si ordrett liste fra oss.
Synlighet og profesjonalitet atskillig større nå på messer, arrangementer osv
Stor mediadekning
Fått gjennomslag for at næringslivets
transportbehov må stå sentralt i Nasjonal
transportplan.
Telerestriksjoner på riks- og fylkesveier
fjernet.
Vegvesenets planer om bare 200 kilo
margin før krav om avlasting stoppet.
Har presset Samferdselsdepartementet
til å endre drivebegrepet i samferdselsloven slik at også sporadisk godstransport
mot betaling i næringsvirksomhet er
løyvepliktig.
Fortrinnsrett på ferjer for dyretransport.

Bompenger
•
•
•

Obligatorisk, forhåndsbetalt AutoPASS-brikke
Samlet ferjekort kommer
Dobbel nattakst på ferjer stoppet

Døgnhvileplass
•
•
•

Døgnhvileplasser i NTP i fjor, økt fra
50 til 80.
Døgnhvileplasser - handlingsplan.
Øke kapasiteten på Svinesund.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generell politisk bevissthet rundt trafikksikkerhet
Akselløft
Glattkjøringskurs, regjeringen skal gjennomføre til vinteren
Vinterdekkrav til alle tunge kjøretøy
Nye vekt/lengdebestemmelser for tømmervogntog
Høydebegrensninger
Bransjestandard for varelevering
Fått aksept for at NLF kan fungere som
sikkerhetsrådgiver innen ADR for medlemmer
Etablert bransjestandarden ”Kvalitet og
miljø på vei” som stadig flere oppdragsgivere etterspør
Gjennomslag for endringer i vegvesenets
rutiner for vintervedlikehold.
Fått i gang revisjon av kravene til førerprøven, blant annet når det gjelder sikring
av last
Aksept for at veivedlikeholdet må økes

Utekontroll
•

Kontrollerte vei/vekter i Sør-Norge.

Kabotasje
•
•

Generell politisk bevissthet rundt 		
kabotasjeproblematikk.
Fokus på ulovlig kabotasje, innfløkt
regelverk og håndhevingsinstruks.
			

...fortsetter neste side

Sosial dumping
•

Sosial dumping har NLF brakt til 		
torgs i ulike fora, ikke minst under 		
Arendalsuka.

Like konkurransevilkår
•
•
•
•
•

•
•

Svenskesaken
Omregistreringsavgiften
Førerkortsaken viste hvor mye ulovlig det
er i den useriøse delen av bransjen
De fleste politiske partier erkjenner at
avgiftene på tungbil skal harmoniseres
med viktige konkurrentland
Myndighetenes erkjennelse av at norsk
industri har et avstandshandicap, som
medfører økte transportkostnader i forhold til konkurrentene
Reduksjon av autodieselavgiften ved
revidert nasjonalbudsjett 2000 og nasjonalbudsjett 2001
Omregistreringsavgift vogntog (lastebiler
og hengere)

INTERNT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forberedelser til statsbudsjettet, aksjonen,
transportkomitemøte, politikerkjøring og
Valget 2015
NLF-kortet
Egenutviklet Dieseltyverialarm
Faktabank og ordliste
Mulighet for egne nettsider
Trafikksikkerhetsarbeid – ytterligere satsing på PRS og DFFS
Sterkere satsing i Brussel, lobbyvirksomhet og hvorfor det er viktig, f.eks. ved å få
til endringer i kjøre- og hviletidsreglene
Kollegahjelpen i fokus hele tiden, høy
strøm av mediehenvendelser
Tillitsmannskurset, spesialtilpasset
NLF’ere fra A til Å, ferdig
Sterkere satsing på egenproduserte
nyheter
Sterkere satsing på arbeidsgiverdelen

NOE AV DET VI HAR
OPPNÅDD I ROGALAND
•
•
•
•
•
•

Midfelt i Byfjordtunellen
Kabotasje, regelverk og håndhevingsinstruks
Sosiale samlinger, som temakveld med
Statens vegvesen 18. november 2015.
Tømmervogntog 24 – 60 på E39
Aksjon mot sosial dumping Haugesund
august 2013
Regelverk for traktorer må harmoniseres
der det konkurreres

KOLLEGAHJELPEN

-nærmest når du trenger det mest
Kollegahjelpen er en frivillig støtteordning
for medlemmer og deres sjåfører som har
vært utsatt for en ulykke. Kollegahjelperne
har fått opplæring i støtte andre i krisesituasjoner og har avlagt taushetsløfte.
NLF har en avtale med Sjømannskirken om
kollegahjelp i utlandet. NLF-medlemmer,
som også er kunder i IF, tilbys gratis
psykologvakt. Mange lastebilsjåfører kan
takke Kollegahjelpen for at de fortsatt er
i jobb i dag.

MILJØ
Som medlem i Norges LastebileeierForbund får du mer enn bare de praktiske
fordelene. Vi ønsker også å utføre Kollegahjelp i praksis, og hjelper og støtter
hverandre der det er nødvendig.
Bli en del av det sosiale samholdet.
I Norges lastebileierforbund tar vi
vare på hverandre.

TEMAKVELD I ROGALAND
NLF Rogaland arrangerte en temakveld
sammen med Statens vegvesen 18. november. SVV hadde informativt innlegg om
«trygg trailer», nye regler og annet som rører seg av nye saker. TKH hadde innlegg om
sine tjenester og det samme hadde Nordea.
Forbundsleder Per Madsen hadde et veldig
bra innslag om NLF i dag og i framtiden.
Hva er utfordringene og mulighetene våre.
Jens «på riktig side» hadde et fengende
innlegg med veldig mange gode eksempler. Vi vil takke SVV for samarbeidet, alle
foredragsholdere og alle medlemmer som
kommer. Det skaper en ramme for alle som
gjør det spennende å være tilstede. Det er
imponerende at nærmere 50 møtes.
Takk til alle!

Krav:

Din NLF-kontakt i Rogaland

RING RUNE

51 677 300

www.svithunrogaland.no

Krav:

Reparasjoner, kontrol
l
Drivstoff: Alternativt driv
av k raner,
Scania Opticruise*
Scania AktivlCruisecontrol
med løf
GPS (Active
Akselerasjonskontroll*
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if ter og
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Drivstoff: Diesel eller biodiesel
og ser v ice
Scania Opticruise

Prediction) – der det er tilgjengelig

Control)

Vi harHastighetsbegrenser
spesialkompetanse
mobilkran,
etc. og satt
sattpå
til under
85 km/t lastebilkran
Hastighetsbegrenser
kontroll av løfteutstyr. Reparerer alt innen hydraulisk utstyr,
Maks. turtall i 85 km/t under 1250 o/min
Ikke noe ekstrautstyr på
på eget verksted. Høy servicegrad og leveringsdyktighet!
Takspoiler
(med unntak av takmont
Vi er servicepartner for HMF Norge.

Sidespoilere
på 510 mm (trekkbil) eller 130
for førerhuset)
T: 51 62 29 90 | einar@aakh.no | www.aakh.no
mm (langbil)
Sideskjørt på 730 mm (580 mm hvor 730
mm ikke er mulig pga. bilens konstruksjon
eller kjøreforholdene. Ingen krav til
sideskjørt for langbil)
Ikke noe ekstrautstyr på taket eller i fronten
(med unntak av takmontert airconditioner
for førerhuset)
Trygghetsavtale GULL

Takspoiler
Trygghetsavtale GULL
Scania Communicator me

*ikke tilgjengelig for gas
Dato:

Se alle våre produkter
og Scania
tjenester
Communicator medpå
aktivt abonnement
Dekk: Dekk med lavest mulig rullemotstand
www.scania.no
tilpasset langtransportens kjøreforhold for
det enkelte kjøretøy

#scaniafamilien

Ethvert avvik fra overnevnte krav må godkjennes av produktansvarlig fo

Avd Haugesund 52 77 43 00 | Avd Stavanger 51 81 16 50

Vi ønsker å gi god og
effektiv opplæring!

Ønsker du kostnadsfri
markedsføring av din bedrift?
Vi hjelper deg.
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C1-C1E | C-CE |
D1-D1E | D–DE
Førerkort og yrkessjåførkompetanse.
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T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no
www.konstruktiv.no
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Bil og Anleggsdekk a.s

www.lastebil.no

| Tlf: 99 33 77 58 | www.konstruktiv.no

