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Etisk regelverk

Medlemmer av NLF skal arbeide for at 
ansatte ferdes hensynsfullt og aktpågivende 
i trafikken.

Trafikksikkerhet og miljø skal prioriteres i all 
planlegging av transportoppdrag



NLF medlemstilbud

NLF Appen

Medlemskort

• Medlemsfordeler

• Circle K fordeler

Ansatte

• Personalopplysninger

• Arbeidsavtaler

• Tidsfrister

Kjøretøy

• Kjøretøyopplysninger

• Kjøretøydokumenter

• Tidsfrister

Nettside

Medlem

Sjekklister

Avvikshåndtering

Risikoanalyse

KMV 
Systemhåndbok

Dokumenter

• Maler

• Bedriftens

• Personal

KMV

Dokumentasjon av 
ansvarlig transport

HMS

Bærekraftig drift

Trafikksikre 
tjenester

Sosialt ansvarlig

Fair 
Transport

E-læring

Digitalt

Fysisk

Flere tema

• HMS

• Økonomi

• Fag

NLF 
Skolen

Felleskostnader

Kjøretøykostnader

Personalkostnader

Oppdragskalkyle

NLF 
Kalkyle

Utslipp

Pr. oppdrag

Pr. tonn

NLF Klima 
& Miljø Kjør- og hvil

• Bruddrapportering

• Bruddanalyse

• Brudd i NLF appen

Arbeidstid 

• Timeregistrering

• Eksport til lønn

• Kontroll av overtid

Tacho 
Online





Så enkelt at alle seriøse 
transportbedrifter kan bli sertifisert.

Så relevant og omfattende at det 
gjør en tydelig forskjell.



40 krav fordelt på tre hovedområder

Trafikksikkerhet: 
• Vi følger trafikkregler og fartsgrenser 
• Vi overholder kjøre- og hviletidsregler 
• Vi laster og sikrer godset riktig 
• Vi bruker godkjente kjøretøy og sikkerhetsutstyr
• Vi gjennomfører trafikksikkerhetskurs

Klima og miljø: 
• Vi er utdannet i miljøvennlig kjøring
• Vi arbeider aktivt for å redusere drivstofforbruket
• Vi følger opp flåtestyringssystemene i forhold til optimal 

kjørestil, tomgang, fart, forbruk, cruisekontroll.
• Vi har en moderne bilpark og en plan for utskiftning av eldre 

kjøretøy

Ansvar:
• Vi tilbyr våre ansatte trygge og gode arbeidsvilkår
• Vi følger gjeldende lovverk og forskrifter
• Vi innehar den påkrevde kunnskapen og erfaringen 
• Vi følger etiske retningslinjer 



Trafikksikkerhet



Klima og miljø



Ansvar



Fair Transport har en verdi for transportbedriften og 
transportkjøper

Den røde tråden 
Gjennom arbeidet med trafikksikkerhet og skadeforebygging er det fokus 
på kunnskap om årsaker til ulykker, holdninger og adferd. Arbeidet skal gi 
færre skader og tryggere sjåfører som igjen gir bedre arbeidsmiljø, mindre 
drivstofforbruk, fornøyde kunder, trygghet for arbeidsplassene, økt trivsel 
og mindre sykefravær. Blant annet!

Bevisstgjøring og holdninger 
Styrker konkurransekraften
Omdømme



Hva Fair Transport bidrar til gjennom kriteriene

• Dokumenterer at man gjør som man sier

• Krever en årlig gjennomgang av internkontrollen

• Oppfyller kvalitetskrav og dokumenterer oppfyllelse av lover og 

forskrifter

• Bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid

• Utvikler transportbedriftenes kompetanse og konkurranseevne 

og gir en merverdi til bedriften



Fair Transport gjør det enklere for transportkjøper 
å ta de riktige valgene

Søk opp sertifiserte bedrifter

Ypperlig til prekvalifisering – be om dokumentasjonen

Etterlevelse av transportkjøpers ansvar forenkles

Tar del i ansvaret for en sikker og ansvarlig transportnæring





Følg NLF på 

www.lastebil.no

facebook.com/lastebil

Takk for oppmerksomheten!

http://www.lastebil.no/

