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VÅRE MEDLEMMER GJENSPEILER DETTE:

• 76% av NLFs medlemmer har 10 eller 
færre biler i daglig drift

• 60% av NLFs medlemmer har 5 eller færre 
biler i daglig drift

• 37% er selvstendig næringsdrivende 
enbilseiere







Klarte ikke svingen











Gode veier = sikre veier



Stort fokus på ulykkesforebygging

- Kompetanse
- Kurs

• If Aktiv sikkerhet
• Kompetanseløftet

- Kvalitetsprogrammer
• Fair Transport

- Kampanjer
• Hendene på rattet – blikket på veien
• Vintervett

- Økonomisk incentiv – sikkerhet og lite skader lønner seg
- Høy veistandard 
- Samfunnsansvar

• Venner på veien





Oppmerksomhet i trafikken!
Uoppmerksomhet bak rattet handler om mye mer enn bruk av mobiltelefon, og det er summen av alle de små 

oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig. Mens du lar blikket, tankene eller hendene 
vandre, kjører du på 5 sekunder i 80 km/t over en hel fotballbane – nær sagt i blinde.

Nå henvender vi oss til DEG som yrkessjåfør og proff i trafikken. Vis at DU tar ansvar og støtt vår kampanje:

HENDENE PÅ RATTET – BLIKKET PÅ VEIEN

TRYKK PÅ KNAPPEN og vis at vi i transportnæringen tar ansvar og går foran som gode forbilder i trafikken







Fair Transport
Kvalitetsprogram

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.



38 krav fordelt på tre hovedområder
Trafikksikkerhet: 
• Vi følger trafikkregler og fartsgrenser
• Vi overholder kjøre- og hviletidsregler 
• Vi laster og sikrer godset riktig 
• Vi bruker godkjente kjøretøy og sikkerhetsutstyr
• Vi gjennomfører trafikksikkerhetskurs

Klima og miljø: 
• Vi er utdannet i miljøvennlig kjøring
• Vi arbeider aktivt for å redusere drivstofforbruket
• Vi følger opp flåtestyringssystemene i forhold til optimal 

kjørestil, tomgang, fart, forbruk, cruisekontroll.
• Vi har en moderne bilpark og en plan for utskiftning av eldre 

kjøretøy

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



Stopp, se og vink:
https://www.youtube.com/watch?
v=G2h2KC1rB7U

https://www.youtube.com/watch?v=G2h2KC1rB7U
https://www.youtube.com/watch?v=G2h2KC1rB7U




Arne sier det er en kjempefin belønning når en liten jente på siste skolen 
han var, gledesstrålende løper bort til han og sier; «Dette har vært den 
beste dagen i hele mitt liv». Eller en liten gutt som sleper moren sin med 
seg bort til han på gaten for å si hei, og forklare moren at mannen var på 
skolen med lastebil og det var kjempespennende. Inspirasjonen ligger i 
gleden og begeistringen blant elever og lærere som er involvert, og ikke 
minst vissheten om at arbeidet kan bety noe for sikkerheten til barna. 
Venner på veien konseptet gjør barna bedre rustet til å takle trafikkens 
farer. De to ildsjelene er veldig fornøyd med at NLF har tatt et positivt 
samfunnsansvar gjennom Venner på veien.





I normalår besøker vi 60-70 skoler med tilsammen 3-4000 elever



Vi snakker om…. 

Skilt
Trafikk
Barn
Lastebiler



Vi leker og lærer på trafikkteppet

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2017/Videoen-alle-syklister-boer-se


Tar ofte en tur i tilfluktsrommet



Alle kan få komme opp i førerhuset



Hva ser sjåføren?



Enkelte lager nye fotgjengerfelt…



En kommende lastebilsjåfør?



Små mager må også fylles….



Oppsummering og vester til alle



Stopp, se og vink!



Blindsoner
Ta blindsonene på alvor

Kjøretøy som skifter kjørefelt har alltid 
vikeplikt for andre kjøretøy.

Myke trafikanter er utsatt for 
blindsoner, spesielt i situasjoner hvor 
lastebilen skal svinge til høyre.

En lastebil har en blindsone fremover 
på ca. 5 meter og til siden ca. 8 meter.



Vi skal være venner på veien…

https://www.youtube.com/watch?v=Y9ovNZKIvpA

https://www.youtube.com/watch?v=Y9ovNZKIvpA


"En perfekt skoledag!"

Vi skal drive forebyggende 
trafikkopplæring i barneskolen. 
Holdningsskapende arbeid! Denne 
undervisningen blir langt bedre med en 
stor trailer i skolegården som 
øvingsarena.

Det er også veldig fint med lekebil, lego
og refleksdemonstrasjon slik at vi kan få 
vist situasjonene for elevene, sier 
rektor Kjell Erik Vingebakken, 
Hoffsvangen skole.





Kollegahjelpen





Følg NLF på 
www.lastebil.no

facebook.com/lastebil

Takk for oppmerksomheten!

http://www.lastebil.no/


Hva kan vi gjøre for og unngå skader og ulykker!

• Holde fartsgrensene
• God avstand til forankjørende
• Være uthvilt
• Ikke stresse
• Følge med på skiltingen
• Riktig sittestilling 
• Sunt kosthold
• Være aktiv i de tiltak bedriften 

legger opp til opplærings-messig
• Være aktiv i avviksrapportering
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