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Lederprogram for økt trafikksikkerhet 
 

• Samarbeid 
• Pareto Forsikringsrådgivning AS 

• Lars G Wessel Johnsen (idè/sekr.) 
• Tryg 

• Kjell Søbak 
• Ellen Cathrine Stranberg 
• Roar Schie 
• Trine Lise Hovland 

•Programmet er presentert for 



 
• Sivilingeniør NTH 1990 
• Fhv. spesialrådgiver v/Teknologisk Institutt, Oslo 
• Fagdirektør risk management Pareto siden 2001 
• Forfatter, rådgiver, kursutvikler, kursleder 
• Utviklet sjåførkurset Trafikk i Fokus 2009 på basis av  

• yrkespedagogisk erfaring 
• erfaring fra Aktiv Sikkerhet (If) 
• skadeforebyggende programmer rettet mot sikkerhetskultur 

innen B/A og industri (bl.a. Statkraft) 
• Lederprogram utviklet i samarbeid med Tryg 2014-15 
• Kick off hos større busskunde april 2015 
• Signet 2 kontrakter 2015 

Erfaringsgrunnlag 



Forsikringspremie 
 

Eventuelle premieøkninger  
Egenandeler 
Reparasjoner under egenandelsgrensen og 

skader på uforsikret materiell 
 Ikke-rapporterte skader 
Administrasjon og tidsforbruk ved 

skademelding og skadeoppgjør 
Ståtid 
Undersøkelser  
Forsinkelser 
Bøter fra oppdragsgivere 
Tapte avtaler 
Tapt anseelse 
Tapte markedsmuligheter 
Driftskostnader og driftsforstyrrelser 
Bemanningskostnader 
Ekstra overtid 
Ekstra ledertid 
Opplæring 

De synlige kostnadene 

Skjulte 

kostnader 

Kostnadsfjellet 

Mye av dette 

går direkte 

på 

bunnlinjen 



Årlig selvrisiko på forsikring 

 Premieøkning på neste år? 500.000 (f.eks 7% opp pga for høy skade%) 

 Betalte egenandeler 760.000 (38 kaskoskader over EA 20' kr i 2014) 
 Reparasjon av egne kjøretøy 
(summer under egenandelsgrensen) 500.000 (f.eks. 50 skader à kr. 10.000,-) 

 Totalt 1.760.000 Krever følgende økte omsetning 

Fortjenestemargin 1 % 2,60 % 5 % 

(Og: Egenandeler for rene ansvarsskader er ikke 
medtatt her) 176.000.000 67.692.308 35.200.000 

Økt omsetningskrav ved margin 2,6% 



Utvikling større buss-selskap 

Utarbeidet 6. januar 2014 på bakgrunn av skadestatistikk 

År 

Index for premie pr. 

kjøretøy 

(2008=100) 

Skade% 
Skade- 

frekvens 

Spart forsikringspremie i 

forhold til år 2010`s 

premienivå 

2014 53 345 0,57 kr 5 532 784 

2013 54 66 0,82 kr 5 142 912 

2012 82 38 0,91 kr 1 466 905 

2011 79 22 0,91 kr 2 053 065 

2010 94 53 1,18 Start skadeforebyggende program  

2009 93 38 1,09   

2008 100 58 1,32   

2007 78 140 1,26   

        kr 14 195 666 

Gjennomsnittlig premiereduksjon i 

perioden med skadeforebyggende 

arbeid 2010-2014 

Utarbeidet 26. januar 2015 på bakgrunn av skadestatistikk 

Kilde: Pareto Forsikringsrådgivning AS v/ Lars G Wessel Johnsen 



Utgangspunkt 

 
• Erfaring fra 

opplæringsprogram 
rettet mot sjåfører 
 

• Erkjennelse av 
verdien i å trekke inn 
ledelse og styring 



Statens Vegvesen , 

Ulykkeanalysegrupper 

Fokus 



Lederprogram - hensikt 

 
• Hensikten med lederprogrammet er å bistå 

transportselskap til å organisere og 
strukturere eget skadeforebyggende arbeide 
på alle nivåer i egen organisasjon slik at man 
oppnår en økt trafikksikkerhet 
 

• og arbeider i henhold til krav gitt i NS-ISO 
39001:2012 
 

• Denne standard kan legges til grunn for 
innkjøp av transporttjenester 



Lederprogram – styringssystem for 
trafikksikkerhet 

• Innledning 

• Oppsummering 
Ledermøte 4 

• Gjennomgang av 
oppgave fra 
Ledermøte 4 

• Arbeid i plenum 

• Etablering av 
Styringssystem 
for trafikk-
sikkerhet 

• Arbeid i grupper 

• Etablering av 
punkter i 
Handlingsplan 

• Innledning 

• Oppsummering 
Ledermøte 3 

• Gjennomgang av 
oppgave fra 
Ledermøte 3 

• Faglig innlegg 
Internkontroll 

• Arbeid i grupper: 
Virkemidler 

• Etablering av 
punkter i 
Handlingsplan 

• Oppgave 

• Innledning 

• Oppsummering 
Ledermøte 2 

• Gjennomgang av 
oppgave fra 
Ledermøte 2 

• Faglig innlegg 
Risikoforståelse 

• Arbeid i grupper: 
Risikovurdering 

• Etablering av 
punkter i 
Handlingsplan 

• Oppgave 

• Innledning 

• Tema  

• Utdypning i 
plenum 

• Faglig innlegg 
Trafikksikkerhet 

• Presentasjon av 
case 

• Arbeid i grupper: 
Møteulykke 
vogntog / 
personbil 

• Etablering av 
punkter i 
Handlingsplan 

• Oppgave 

Ledermøte 1 

• Innledning 

• Oppsummering 
Ledermøte 1 

• Gjennomgang av 
oppgave fra 
Ledermøte 1 

• Faglig innlegg 
Kultur for 
trafikksikkerhet 

• Arbeid i grupper: 
Kommunikasjon 

• Etablering av 
punkter i 
Handlingsplan 

• Oppgave 

Ledermøte 2 Ledermøte 3 Ledermøte 4 Ledermøte 5 

Policy Styring Tiltak Mål 



Lederprogram - stikkord 

• Trafikkskader og økonomi 
• Forankring i ledelse 
• Eierskap til problemstilling 
• Internkontroll, kontinuerlig forbedring 
• Trafikksikkerhetsarbeid som del av 

kjernevirksomhet 
• Evaluering etter hvert ledermøte 
• Etablering av handlingsplan 

 



Handlingsplan 




