
Hva skal vi med ISO og 

andre fordyrende system 

i lastebilnæringen? 

 

 
Kjell Olafsrud 

Markedsdirektør 



Hvorfor fokus på trafikksikkerhet? 



Visjon 

• Full aksept 
for norsk 
godstransport 
sin nytte for 
samfunnet 

Mål 

• Tilrettelegge 
for effektiv og 
sikker 
godstransport 

Verdier 

• Lovlydige 

• Bærekraftige 

• Ansvarlige 

• Kompetente 

• Samlende  

NLFs plattform 



 

Den viktigste suksessfaktoren er og blir 

Omdømme 
 

 

 

Det beste måten å oppnå bedre omdømme på er 

Trafikksikkerhet 



Mange brikker i det store spillet 



RIKTIG VÆRKTØY ER HALVE JOBBEN 



  

• Dugnad for færre skader 

• På riktig side 

• Venner på veien 

• Kollegahjelpen 

• Kvalitet og miljø på vei 

• Internasjonalt 
 

 

 

NLFs prosjekter 



Kilde: Tabell utarbeidet av SINTEF Samferdselsavd./ Transportøkonomisk institutt 



 

På riktig side 
 Det tegnes en trafikksikkerhetsavtale mellom bedriften 

og NLF 

 Bedriften tegner en trafikksikkerhetsavtale mellom seg 

og sine ansatte 

 Alt materiell bedriften disponerer av lastebiler skal 

profilerers med prosjektets logo godt synlig for andre 

medtrafikanter 

 Kontinuerlig oppfølging av holdninger i bedriften 

 Tenker mer på miljø 

 Har mer omtanke for samfunnet 

 

Færre ulykker hvor lastebiler er involvert 

 

 



På Riktig Side 

En europeisk analyse av 

ulykkesårsaker med storbil 

konkluderer at: 

 

- Menneskelige feil  92,0 % 

- Vei/infrastruktur      6,0 % 

- Teknisk svikt      1,5 % 

- Dårlig vær      0,5 % 







”lastebil.no”  -  KMV 



































Hvorfor NS-ISO 39001-sertifisering? 

● Forebygge alvorlige hendelser i trafikken 

● Et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i bedriften 

● Dokumentasjon på at bedriften tar ansvar for trafikk- 

   sikkerhet 

● Kutte kostnader og øke effektiviteten 

● Relevant for NLFs medlemmer (transportbedrifter) 



Hvordan kan NLF bidra? 

● NLF kan bidra med konsulenttjeneste til våre  

   medlemsbedrifter som ønsker ISO-sertifisering  

● Vi tar utgangspunkt i vårt bransjesystem; Kvalitet  

   og miljø på vei (KMV), utviklet fra 1990-tallet  

   (inneholder kvalitet, miljø og HMS).  

● Har nå bygd på KMV slik at det tilfredsstiller kravene  

   til ISO 39001-sertifisering  

 

● Arbeidet med 9001 og 14001 vil komme etter hvert 

 

 



Kutte kostnader? 
 Stikkord: Gode rutiner 

 

(Eksempel 1) 

● Kurs i økonomikjøring.  

● Rutiner for senere oppfølging av sjåførene, slik at  

   de ikke faller tilbake til «gamle synder». 

● Eksempel: 100 000 km á 4 liter/mil = 40 000 liter. 

   Drivstoffreduksjon 10 % = 4 000 l á kr 11.00/liter 

   Besparelse: 4 000 liter á kr 11.00 = kr 44 000 kr 

● Fortjenestemargin: 3 % 

● Lavere omsetning: 1,5 millioner/år! 

● Lavere CO2-utslipp: 10,5 tonn/år 



Kutte kostnader? 
 Stikkord: Gode rutiner 

 

(Eksempel 2) 

● Lufttrykk i dekkene.  

● Rutiner for sjekk av lufttrykket i dekkene. 

● Eksempel:  

Lufttrykk 10 % over/under angitt trykk: 

- Reduserer dekkets levetid med 5 % 

● Eksempel:  

Lufttrykk 20 % over/under angitt trykk: 

- Reduserer dekkets levetid med 16 % 



KMV / NS-ISO 39001 

HMS 

ISO mangler bl.a.: 

• Verneombud 

• Bedriftshelsetjeneste 

• Arbeidsavtale 

• Arbeidsplan 

• Timelister 

• Overtidstillegg 

• Sykefravær 

• Ansettelse 

• Oppsigelse 

Utdrag fra 

ISO 9001 

Utdrag fra 

ISO 14001 
Utdrag fra 

ISO 39001 

KMV inneholder: 

KMV er nå utvidet til å inneholde alle kravene 

til ISO 39001: 

HMS 
ISO 

39001 
ISO 

14001 

ISO 

9001 

Inneholder også utdrag fra ISO 9001 og 14001 NLF ønsker også å tilby konsulenthjelp til ISO 14001….. …og til ISO 9001                                                                 Ingen av ISO-standardene inneholder så mange HMS-krav. KMV inneholder 

derimot alle HMS-kravene til en transportbedrift. 



Veien videre….. 

● Vi er i gang med første medlem som skal være  

   pilotbedrift i forbindelse med innføringen av  

   standarden. Vi starter nå…… 

● Vi har flere medlemmer som ønsker å sertifisere seg. 



Takk for oppmerksomheten! 

Følg NLF på  

www.lastebil.no  

facebook.com/lastebil 

 

http://www.lastebil.no/

