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PÅ RIKTIG SIDE
Hva er På riktig side?
Trafikksikkerhetsprosjekt for gods
transport på vei. Eies og administreres 
av Norges Lastebil eierForbund. 
If skadeforsikring er  prosjektpartner.
 
Skal bidra til
• At fartsgrensene overholdes
• At sjåførene får en bedre hverdag
• At næringen får et bedre omdømme
•  At bileiere og sjåfører forpliktes til  

å gjøre riktige valg i trafikken
• Færre ulykker

Hvem kan delta i På riktig side?
•  Alle bedrifter og bileiere som er 

medlemmer av NLF eller kunder hos If
•  For ikkemedlemmer av NLF eller 

kunde hos If, er man også velkommen 
til å delta

Hvorfor På riktig side?
Være med å
•  Redusere antall ulykker hvor tyngre 

kjøretøy er involvert
•  Forbedre omdømmet for norske 

lastebiler
• Vise samfunnsansvar
•  Være pådriver for at transportkjøper 

ser de som deltar i På riktig side tar 
samfunnsansvar

Hva er bedriftens bidrag til  
På riktig side?
•  Det tegnes en trafikksikkerhetsavtale 

mellom bedriften og NLF
•  Bedriften tegner en trafikksikkerhets

avtale mellom seg og sine ansatte
•  Har bilparken flåtestyringsverktøy 

montert, skal dette brukes aktivt
•  De ansatte oppdateres på avtalte 

målekriterier tatt ut fra flåtestyrings
verktøyet

•  Alt bedriftsmateriell profi leres med 
 prosjektets logo godt synlig for andre 
medtrafikanter

Hva er bedriftens gevinst av  
På riktig side?
Mulighet for
• Å redusere kostnader
• Bedre lønnsomhet
• Lavere sykefravær
• Et bedre arbeidsmiljø
• Færre skader og ulykker
•  Å engasjere ansatte til å sikre egen 

arbeidsplass gjennom økt bevissthet  
på trafikksikkerhet, godt omdømme  
og god økonomi i bedriften

•  Ifkunder oppnår sikkerhetsrabatt  
når angitte kriterier er oppfylt av bil  
tekninsk og kompetansehevende tiltak

Hva er de ansattes gevinst av 
På riktig side?
• Mindre stress og en bedre hverdag
•  Trygheten ved å arbeide for en 

 bedriftseier som jobber aktivt med 
trafikksikkerhet og omdømme for den 
norske lastebilnæringen

•  Deltagelse i de opplæringstiltak som 
bedriften  produserer i samarbeid  
med NLF

• Er med og tar samfunnsansvar

Hva får samfunnet ut av  
På riktig side?
•  En norsk transportnæring som vil  

være «best i klassen»
• En næring som tenker miljø
•  En næring som har omtanke  

for  samfunnet
•  En næring som skaper  

arbeidsplasser i lokalsamfunnet
•  Færre ulykker hvor lastebiler  

er involvert

«Alle setter trafikksikkerhet i fokus. 
Målsettingen er at På riktig side 

blir et viktig bidrag 
til dette.»

Ivar Martinsen, If Skadeforsikring

Geir A. Mo, NLF



INNMELDING PÅ RIKTIG SIDE

Norges Lastebileier-forbund
St. Olavsgt. 25. Postboks 7134 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Telefon: +47 22 03 32 00

Bedriftens navn:   Org. nr.:

Adresse:  Postnr.: Poststed:

Telefon: Mobil: E-post:

Eier/daglig leder:

Type transport:  Antall lastebiler: Antall varebiler under 3,5 tonn:

KUNDE HOS IF       Ja            Nei

MEDLEM I NLF       Ja            Nei

www.lastebil.no


