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SERTIFISERINGSVEILEDER: 

Fair Transport-bedrift

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND



Med Fair Transport vil Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF) fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra 
ansvarlige transportører. Transportører som kjører 
trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode 
arbeidsforhold

Fair Transport-bedrifter:
•  møter forventningene fra bransjen, myndighetene  

og transportkjøperne

•  uvikler bedriftens kompetanse og konkurranseevne

•  dokumenterer sin forpliktelse innenfor helse, miljø og sikkerhet

•  dokumenterer sin vektlegging på kvalitet og effektivitet

•  forplikter seg til ansvarlig og seriøs drift

•  bidrar til et bærekraftig samfunn

Like konkurransevilkår i transportnæringen er et av NLFs mest  
grunnleggende mål. Skal man ha et sunt og velfungerende marked 
er dette en forutsetning. Det innebærer at alle som frakter gods på 
norske veier skal være underlagt samme regelverk, og videre at dette 
regelverket kontrolleres og sanksjoneres på en effektiv måte.

I en usunn konkurransesituasjon hvor prisene dumpes i et stadig 
tøffere marked, skjer det altfor ofte at både kjøpere og selgere av 
transport senker kravene til sikkerhet, miljøtankegang og sosialt  
ansvar. Det er disse usunne forholdene NLF vil bidra til å få slutt på.

Vi mener at både kjøpere og selgere av transporttjenester må  
ta sin del av ansvaret for en sikker, miljøbevisst og ansvarlig  
transportnæring

Bli en Fair 
Transport-bedrift

Fair
– I en periode slet vi litt med  
å få tak i flinke folk. Men etter  
at vi ble Fair Transport-sertifisert, 
har det endret seg. Nå står  
det faktisk folk i kø for å jobbe  
for oss. 

Kenneth Lindquist sitter på kontoret ved 
Horten havn. Som daglig leder i Viking 
International Transport & Spedition har 
han panoramautsikt over Bastøferga, som 
klapper i kai bare noen hundre meter bor-
tenfor, og ikke minst til skipene som kom-
mer inn til bedriftens anlegg med stålpro-
dukter fra nært og fjernt.

Valgte å transportere selv
Viking International Transport & Spedition 
har siden midten av femtitallet spesialisert 
seg på å håndtere store kolli med stål og 
øvrige byggematerialer som kommer på 
skip og lastebåter, for deretter å frakte 
produktene direkte ut til byggeplasser og 
anlegg rundt omkring i Norge.

Etter finanskrisen sto bedriften overfor 

TEKST: STEIN INGE STØLEN0

Viking Svensrud Transport:

Trafikksikkerhet: Klima og miljø: Ansvar:



et viktig valg: Sette ut transporten til un-
derleverandører, og på den måten gi slipp 
på noe av kvalitetskontrollen, eller styre 
hele verdikjeden selv?

– Vi fant ut at hvis vi skal være gode på 
havnelogistikk, må vi også være gode på 
transport ut til kundene. 

– Fair Transport ga oss alt vi trengte
Oppkjøpet fant sted i 2016 og det ble i den 
sammenhengen opprettet et nytt trans-
portselskap ved navn Viking Svensrud 
Transport. Siden da har Lind-
quist jobbet målrettet med å 
styrke bunnlinjen i bedriften. 
Hans innfallsvinkel er enkel: 
Kvalitet lønner seg.

– Mye av vår virksomhet er 
knyttet til bygg og anlegg. Og 
der så vi en klar trend knyttet 
til HMS, særlig med tanke på 
krav til dokumentasjon, som 
ble både flere og strengere. 
Det var helt klart at dette var 
noe vi ble nødt til å være 
gode på. 

Det første steget ble å implementere 
NLFs KMV-system, og deretter gjennomgå 

en fullstendig Fair Transport-sertifisering. 
– Da vi begynte å integrere vårt eget 

HMS-system så vi at det var masse hull, 
både knyttet til kvalitet og miljø, tunnelsik-
kerhet og trafikksikkerhetspolicy. Så spurte 
vi oss selv: Hvorfor finne opp kruttet på 
nytt? Fair Transport ga oss jo alt vi trengte. 

Kystverket inspirert av Fair Transport
Fair Transport har ikke bare gjort hver- 
dagen til transportbedriften enklere. Også 
oppdragsgiverne har sett verdien i kriteri-

ene som stilles. En av disse 
er Kystverket, som Viking 
Svensrud Transport frakter 
beredskapsmateriell for.

– Vi ble oppmerksomme 
på Fair Transport allerede 
under etableringsfasen for 
et par år siden. Kystverket 
var på jakt etter en slik stan-
dard for å utforme våre 
egne krav. Vi lot oss derfor 
inspirere av Fair Transport 
da vi utformet kvalitetskra-

vene i anbudene, forteller rådgiver Thomas  
Henriksen.

Under Kystverkets anbudsrunder vektes 

pris med 35 prosent og kvalitet med  
65 prosent. Kvalitetskriteriene deles hen-
holdsvis inn i leverandørens kapasiteter, 
sikkerhetstiltak, miljøtiltak og samfunnsan-
svar – helt i tråd med Fair Transport. 

– De bedriftene som er sertifisert etter 
Fair Transport vil derfor ha alt klart til å  
rapportere inn på de kriteriene vi setter. Vi 
kunne helt sikkert gjort en avtale med Bring 
eller PostNord, og på den måten kanskje 
oppnådd bedre priser. Men for oss var det 
viktigere med kvalitet, mobiliseringstid, 
krankapasiteter og lokalkunnskap, oppgir 
Henriksen.

Neste trinn: If Aktiv sikkerhet
Lindquist trekker Kystverket frem som en 
av de oppdragsgiverne som har vært tyde-
ligst på kvalitetskriteriene i anbudsrundene. 
Men det blir stadig vanligere å vekte  
kvalitet høyere enn pris, også hos private 
aktører.

– Vi har faktisk fått bekreftet fra enkelte 
kunder at de er villige til å betale litt ekstra 
hvis man er Fair Transport-sertifisert, fordi 
de på den måten kjøper seg en visshet om 
at det er ordnede forhold hos under- 
leverandøren.

– Vi har faktisk 
fått bekreftet fra 
enkelte kunder at 
de er villige til å 
betale litt ekstra 

hvis man er  
Fair Transport- 

sertifisert

«HAVNEMESTEREN»: Kenneth 
Lindquist er daglig leder i 

Viking International Transport 
og Spedition AS og Viking 

Svensrud Transport AS. Foto: 
Stein Inge Stølen

Transport virker



Slik går du frem:
Sertifiser din bedrift enkelt på våre nettsider: www.lastebil.no

Logg inn på www.lastebil.no eller på www.fairtransport.no
Samme brukernavn og passord benyttes på begge sider. Er du logget inn på den ene 
siden, er det lenker til å gå frem og tilbake.
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Trykk på lenken «Vårt registreringsskjema». 
Under Introduksjon finner du informasjon 
du trenger for å komme videre. Gå også 
tilbake hit om det dukker opp spørsmål  
underveis. Under Hvordan bli Fair Tran- 
sport ligger det også en link til bruker- 
veiledningen.

Oppdater bedriftsinformasjon, og  
registrer dine ansatte og kjøretøy under 
Firmaopplysninger.



Slik går du frem:

Svar på spørsmålene, og last opp dokumentasjon der det er bedt om det

Det er hjelpetekster til alle spørsmål, og eksempler på dokumentasjon som er påkrevet finner 
du hele veien. Detaljert informasjon finner du også i brukerveiledningen, se punkt 1.
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Gjør din forside fin med et selvvalgt bilde4
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Det lønner seg å lage en mappe lokalt på din PC eller ditt nettverk som du kaller  
«Fair Transport», slik at du har alle dokumenter tilknyttet Fair Transport på samme sted. 
Dette vil være til stor hjelp under registreringsarbeidet, og ikke minst når du etter  
12 måneder skal resertifiseres.



Skriv en tekst hvor du forteller om bedriften

Bruk Fair Transport
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Når bedriften din er sertifisert, vil du  
kunne hente ut en utfyllende rapport som 
inneholder alle krav og kriterier din bedrift 
tilfredsstiller. Du kan også ved et enkelt 
tastetrykk hente ut alle dine opplastede 
dokumenter. 

På denne måten vil du raskt kunne hente  
ut all dokumentasjonen og sende dette til 
dine forretningsforbindelser ved tilbud og 
anbud mv.

Sammen med ditt Internkontroll /  
HMS-system vil all dokumentasjonen i 
Fair Transport være til stor hjelp ved bedrifts- 
kontroller fra eksempelvis Arbeidstilsynet 
eller Statens vegvesen. Ved å jobbe konti- 
nuerlig med den lovpålagte internkontrollen 
og følge opp ditt Fair Transport-arbeid kan  

du på en enkel måte dokumentere at bedrif-
ten fokuserer på trafikksikkerhet, bærekraft 
og ansvarlighet – og at bedriften er seriøs.

Send inn registreringsskjema.

KONTAKT OSS:
Eivind Karikoski
Telefon: 928 65 901
ek@lastebil.no

Jens Olaf Rud
Telefon: 481 42 990
jor@lastebil.no

Frank Lauritz Jensen
Telefon: 916 31 254
flj@lastebil.no

Eller din 
regionsjef
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