
Aktiv Sikkerhet

Hvordan kan lastebilbransjen bidra til færre 
ulykker og reduserte utslipp?



Aktiv Sikkerhet

Eierskap er aldri sterkere enn det svakeste ledd
Derfor er det viktig at bedriftsledelsen har eierskap til miljø og trafikksikkerhet.

Suksessen ligger alltid i bedriften



Aktiv Sikkerhet inneholder:

✓Prosjekt kjøreadferd
Økonomi
Holdninger
Risikovurderinger
Hvordan kjøreadferden er til sjåføren
Skadeforebyggende arbeid gjennom fokus på:
Skader og egenandeler bedriften betaler
Skader forsikringsselskapet gjør opp på vegne av bedriften

Målet er:
Alle skal komme trygt hjem



Økonomi

Synliggjøre bedriftens resultater opp 
mot fortjenestemarginene som er 
innenfor transportbransjen



Holdninger

Til kollegaer
Til kunder
Til andre vegfarende
Til sosiale medier
Til kjøreadferd
Til miljøet
Til skadeforebyggende arbeid

Er også Miljø og Trafikksikkerhet



Hva påvirker risiko?

Grunnlaget

• Lover og forskrifter

• Vei

• Miljø

• Kjøretøy

• Godstype

Arbeidsgiver

• Sikkerhetskultur

• HMS i alle ledd

• Opplæring

• Miljø

• Holdninger for trygg kjøring

• Respekt for lover og regler

Sjåfør

• Dine holdninger

• Vurdering av veg

• Vurderinger av vær og føre

• Kjørestil

• Miljø

• Tilpasse fart og avstand
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En Risikovurdering er også skadeforebyggende!



Heinrich`s trekant

Gjøre risikovurderinger undervegs



Kjøreadferd

➢ Reduseres hastighet
➢ Reduseres stress
➢ Reduseres skadefrekvens
➢ Reduseres utslipp



Prosjekt kjøreadferd

Skader og egenandeler bedriften betaler selv

➢ Synliggjøre for ansatte 
skadekostnader ned på 
kjøretøynivå

Prosjektregnskap pr. bil/henger!



Prosjekt kjøreadferd
Skader forsikringsselskapet gjør opp på vegne av bedriften

➢Bruke If sin månedlige 
skadestatistikk for 
enkeltskader og 
synligjøre disse

Data pr. 2021-02-28

Kilde: If Skadeforsikring NUF, 15. mars 2021

Enkelt skader 

Produkt-

område
Skadenr Eksponering Skadetype Skadedato Registrert Avsluttet

Utbetalt 

(NOK)

Saksreserve 

(NOK)

Skadekostnad 

(Utbet.+Res.) 

(NOK)

Ansvar 21.0057222 Ansvarsforsikring Transportansvar 2021-02-16 2021-02-17 . 0 27004 27004

Motor 21.0057222 UA39290 Redning/veihjelp 2021-02-16 2021-02-17 . 0 3276 3276

Motor 21.0057222 UA39290 Ansvar tingskade 2021-02-16 2021-02-17 . 0 23301 23301

Motor 21.0057222 JL9326 Kasko 2021-02-16 2021-02-17 . 0 16791 16791

Motor 21.0057222 UA39290 Kasko 2021-02-16 2021-02-17 . 0 16791 16791

Motor 21.0061478 UA37946 Redning/veihjelp 2021-02-11 2021-02-20 2021-02-20 14491 0 14491

Motor 21.0055360 UA37946 Kasko 2021-02-10 2021-02-16 . 0 16791 16791

Motor 21.0043385 UA34648 Ansvar tingskade 2021-01-28 2021-02-05 . 0 23301 23301

Motor 21.0043385 UA34648 Kasko 2021-01-28 2021-02-05 . 0 16791 16791

Motor 21.0025982 UA38484 Glass 2021-01-15 2021-01-23 2021-01-23 20657 0 20657

Motor 21.0008235 LJ72009 Glass 2020-11-25 2021-01-11 2021-01-11 11655 0 11655



Fair Transport

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer 

arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke 

trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. 

Medlemsbedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er 

ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med 

utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart er å fremme sin 

internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

OM TRAFIKKSIKKERHET I FAIR TRANSPORT

I Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er det ansett som en felles dugnad blant 

medlemmene å arbeide mot målet om null hardt skadde og drepte i trafikken. En 

Fair Transport-bedrift arbeider aktivt med trafikksikkerhetsprogrammer og har en 

egen trafikksikkerhetspolicy. Yrkessjåførene i våre bedrifter tar et stort ansvar 

ute på vegen for å forebygge ulykker og øke sikkerheten for andre medtrafikanter. 

Dette er et grunnleggende punkt allerede under yrkessjåføropplæringen. Vi vil 

være gode eksempler i trafikken.



Hvorfor jobbe med skadeforebygging 
og utslippsreduksjon?

Utgangspunktet er myndighetenes visjon om null drepte og hardt 
skadde i trafikken og at utslippene skal halveres innen 2030

Hvordan kan vi bidra?
Være med og skape en trygg og sikker arbeidsplass hvor alle tar 
vare på hverandre og jobber for færrest mulig drepte og hardt 
skadde i trafikken og være med og ta et ansvar for det grønne 
miljø skiftet
Dette kan vi gjøre gjennom og ha gode holdninger, redusere 
hastigheten som igjen reduserer stress og skadefrekvens
Da høyner vi trafikksikkerheten og reduserer utslippene


