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SAMMEN FOR TRYGGERE TRANSPORT
Siden 1974

• NLF og If har samarbeidet om 

forsikring i over 40 år.

• Sammen med forbundet har vi 

utviklet et komplett og unikt 

forsikringstilbud for transportbedrifter 

tilsluttet NLF

• I dette samarbeidet inngår også 

arbeidet med å legge ressurser i å 

utvikle  skade-forebyggende 

programmer  som kostnadsfritt tilbys 

NLF kunder i If



PÅ RIKTIG SIDE   OG    DUGNAD 
FOR FÆRRE SKADER



HVORDAN ER SKADEBILDET FOR 
TRANSPORTBEDRIFTENE I NLF?

 Total premieinngang på NLF avtalen i 

2016 på storbil/kjøretøy var på 274 mill

NOK

 Totale skadeutbetalinger inkl avsetninger 

på meldte skader i samme periode 224 

mill NOK

Skader < 1mill   193 mill NOK

Skader > 1 mill 31 mill NOK 

 Gir en skadeprosent på 82 %  

Er det fortsatt behov for å jobbe med trafikksikkerhet?



Lastebil.no  

Bedrifter med På Riktig Side:

 256 

 3.172 kjøretøy

 Ca. 3.700 ansatte



Hvordan få dette til :

Omdømme for bedriften og bedriftens 

oppdragsgivere 

Hastighet og Forbruk 

Skadeforebygging 

Medlemsfordeler for ansatte i  NLF bedrifter 



Et godt omdømme bidrar til å skape tillit

– Tiltrekke seg nye kunder samt holde 
på de kundene man har (sterkere 
kundelojalitet) 

– Bedre lønnsomheten i markeder med 
hard konkurranse (høyere pris) 

– Tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft 
samt beholde dyktige ansatte 
(fornøyde ansatte) 

– Sikker og trygg 
arbeidsplass 



Yrkesstolthet er også omdømme 

og trafikksikkerhet

Rundskriv i 
Gausdal Bilselskap  – 1947

§3  ……… vi mener at bilselskapets 
folk har et meget stort ansvar ovenfor 

publikum og må sidestilles med 
politifolk, lokomotivførere og 

trafikkflygere. 

Foto: Hordaland



Hva er med og påvirker drivstofforbruket?



De variable faktorene på kjøretøyet kommer

man aldri vekk ifra:

Disse er: 

• Utstyr og spesifikasjon

• Rullemotstand dekk

• Vedlikehold  

• Vær og føreforhold

Hva bestemmer fører over:

• Kunnskaper

• Holdninger

• Kjørestil



Lære seg og bruke bil og utstyr 

• Forbruk runde 1 = 47,7 l/100km

• Forbruk runde 2 = 44,0 l/100km

• Utrulling runde 1 = 2,4km

• Utrulling runde 2 = 4,1km

• Gjennomsnittshastighet runde 1 = 49km/t

• Gjennomsnittshastighet runde 2 = 53km/t
Kilde: Nlf Magasinet nr. 3-16



Riktig dekktrykk

Fordeler:

• Reduksjon av dekk skader 
ødelagt stamme, overoppheting 
etc.

• Holder evnen til regummiering

• Forbedring av kjørelengden

• Minimerer drivstoff forbruk

Eksempel:

15% for lavt lufttrykk

• Øker drivstoff forbruket med 2%

• Reduserer kjørelengden på dekk 

med 10%

Kilde: Continental







Skadeforebygging



Skadeårsaker

En europeisk analyse av 

ulykkesårsaker med bil 

konkluderer med at:

- Menneskelige feil  92,0 %

- Vei/infrastruktur 6,0 %

- Teknisk svikt 1,5 %

- Dårlig vær 0,5 %



Distraksjoner



Alle kostnader kan ikke forsikres

Premieøkning/bonustap 30 000

Egenandeler 20 000

Egne reparasjoner ?

Administrasjon ?

Avsavn ?

Omdømme ?

Miljø ?

Driftsutgifter ?

Sum 50 000 ++

Kilde: If



Kilde: Tabell utarbeidet av SINTEF Samferdselsavd./ Transportøkonomisk institutt



Egenandeler koster

2015 Kr. 131.000

2016 Kr. 239.000

Totalt Kr. 370.000



Enkeltskader koster

If utbetalt kr. 629.819

Ansvar / Tingskader:
4 saker = kr. 192.338

Kasko:
2 saker = kr. 365.701



Hva kan NLF bidra med



HVA KAN MIN BEDRIFT GJØRE?

 Bedriften må kartlegge utfordringen i eget 

firma

 Trenger bedriften bistand i denne 

kartleggingen?

 Hvilke tiltak må prioriteres?

 Hvordan skal dette gjennomføres?

 Hvem skal ha ansvaret?

 Er det behov for ekstern bistand?

 NLF og If har programmene DFFS og PRS.



Medlemsavtaler også for ansatte



Hvorfor tenke Omdømme, Forbruk og 

Skadeforebygging?

• Øke omdømmet til 

bedriften

• Være med og sikre egen 

arbeidsplass 

Alle tenke økonomi







Gevinsten På riktig side er:

For den ansatte

• Mindre stress – en bedre hverdag

• Tryggheten ved og jobbe i en bedrift som aktivt jobber med 

trafikksikkerhet og omdømme for den norske lastebilnæringen

• Få ta del i medlemsavtalene som bedriften har gjennom NLF

For bedriften

• Engasjere ansatte til og være med og sikre sin egen arbeidsplass 

gjennom økt bevissthet

• Bedre lønnsomhet og arbeidsmiljø

• Er med og tar samfunnsansvar

For samfunnet

• En næring som skaper arbeidsplasser i lokalsamfunnet

• En norsk transportnæring som vil være «best i klassen»

• Færre ulykker hvor lastebiler er involvert



Gjennomsnitt 2016: 12,53%

Gjennomsnitt 2015: 14,55%

Gjennomsnitt 2014: 19,20%

Gjennomsnitt 2013: 30,25%




