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DET INTERNE ARBEIDET

DET EKSTERNE ARBEIDET



Ulike tiltak

• Utarbeidelse av opplysning- og rutinekort

• Inkludering av tema i personalmøte x 2

• Inkludering av tema i medarbeidersamtaler

• Innarbeidelse i internrutiner

• Tydeligere fokus og opplæring på lastesikring

• Montering av ekstralys på bedriftens kjøretøy

• Mobilbruk i bil

• Informasjon og fokus på trafikksikkerhet i samarbeid, 
leverandør- og sponsoravtaler

• Fokus i de daglige samtalene med medarbeidere

• Implementering i opplæringsskole for forhandlere

DET INTERNE ARBEIDET
Det interne fokuset har vært å tydeliggjøre trafikksikkerhet i det interne. Transport av tilhengere mellom lokasjoner, reisevirksomhet og 
etterlevelse av dette hos medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører har vært en viktig oppgave.  



Samarbeidsprosjekt med TV2 Broom og Hest360

Ifor Williams ble invitert til å bli med under innspilling av Broom vs. 
Hest360. Et prosjekt som blant annet setter fokus på kjøring med og 
uten piggdekk,  bremselengde og kjøring på vinterføre. Prosjektet ble 
vist på www.tv2.no, og i en episode med «Märtha» som gikk på TV2 
våren 2021.

DET EKSTERNE ARBEIDET

http://www.tv2.no/


DET EKSTERNE ARBEIDET

Informasjonsside www.tryggtilhenger.no og konseptet #tryggtilhenger 

En av Ifor Williams sine visjoner er at ingen skal bli hardt skadet eller 
omkommet i trafikken hvor tilhenger er involvert, og for å minimere dette 
tar et av verdens fremste tilhengermerker ansvar og setter fokus på 
trafikksikkerhet og trygg tilhenger. Våren 2021 etablerte vi derfor nettsiden 
www.tryggtilhenger.no og #tryggtilhenger som skal aktivt sette fokus på 
temaet.

http://www.tryggtilhenger.no/
http://www.tryggtilhenger.no/


DET EKSTERNE ARBEIDET

Mediefokus og synliggjøring 

Etter etableringen av #tryggtilhenger har vi utarbeidet fagartikler som 
støtter opp fokuset på trafikksikkerhet rundt tilhenger. Arbeidet blir sendt ut 
jevnlig til lokale, riks og nasjonale medier. Vi opplever oppmerksomhet 
rundt vårt arbeid.




