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BÆREKRAFTSTRATEGI TRANSPORT-FORMIDLINGEN SA 
 
FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan som skal nås innen 2030. Bærekraftig 
utvikling består av tre dimensjoner; økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen 
mellom disse tre som avgjør om noe er bærekraftig.  
 
Bærekraftsmålene har 17 overordnede mål og 169 tilhørende delmål. 
 
 

 
 
 
En samlet transportbransje vil bli påvirket av nasjonale myndigheters forpliktelser til FNs 
bærekraftsmål. 
Omverden vår er i endring, og det er forretningsmessig fornuftig å være frempå og forberedt. 
Bærekraft er konkurransekraft.  
 
For å nå bærekraftsmålene fordrer det handling fra myndighetene, enkeltbedrifter og bransjen 
i sin helhet. Myndighetene vil ikke klare bærekraftsmålene uten transportbransjens bidrag. 
 
Målene angår oss alle og vi kan være med på å bidra til å nå dem.  
 
Vi i Transport-Formidlingen SA har plukket ut fem av målene der vi mener at vår bedrift kan 
være med på å påvirke utviklingen positivt.  
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TF SA har følgende 5 bærekraftsmål som fokusområder: 
 
 

 
Mål: 
Vi har valgt å dele dette punktet i 2 deler. 
Med dette hovedmålet ønsker vi å jobbe med å bidra til en nullvisjon rundt 
arbeidsskader innen 2025. 
Det å sikre at ansatte, kunder og andre som benytter/oppholder seg i 
nærheten av våre transportører skal ikke blir utsatt for fare. 
Alle skal benytte minimum pålagt verneutstyr til oppgaver som krever 
dette og inneha kunnskap om hms for å kunne være med på å sikre god 
helse og livskvalitet. 

 
Vi skal tilby alle ansatte en aktiv bedriftshelsetjeneste med årlig kontroll av de ansatte og veiledning 
for å kunne ha de beste forutsetningene til å sikre en god helse. 
 
 
 

 
Mål: 
Sørge for at alle ansatte og sjåfører får en god utdanning og oppmuntre til 
videre utdanning innenfor sitt fagfelt.  
 
Innen 2025 være en aktiv lærlingbedrift med minimum 3 transportlærlinger 
i regi av TF SA. 
 
Aktivt bidra og legge til rette for at flere av våre transportører kan være 
aktive lærlingbedrifter i en bransje som trenger rekruttering.  

 
 
 

 
Mål: 
Sørge for at våre transportører oppnår produktivitet og arbeid som gir en 
rettferdig inntekt. 
 
Transportbransjen lever av små marginer, og TF SA skal arbeide med å 
sikre sine bileiere økonomisk vekst og anstendig arbeid.  
TF SA har som mål at man skal fremme en varig, inkluderende og 
bærekraftig vekst som trygger arbeidsplassene i vår bransje. 
 

Vi skal også stille krav til anstendige arbeidsforhold ovenfor kunder og bileiere – og være en 
inkluderende, ansvarlig og rettferdig organisasjon 
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Mål: 
Transportbransjen er i en stor endring innenfor innovasjon og 
infrastruktur.  
Vår bedrift skal være fremtredende på å være med på innovasjon og 
nye infrastrukturløsninger. 
 
TF SA skal aktivt arbeide med å oppsøke ny innovasjon og være en 
bidragsyter til å dele på data og kunnskap for blant annet 

«Startuplab» i Oslo. Vi skal legge til rette for at kunnskapsdeling og   trafikkinformasjon blir 
tilgjengelig for samarbeidspartnere som f.eks Transport Økonomisk institutt eller andre 
forskningsmiljøer. 
 
 

 
Mål: 
TF SA skal være en aktiv bidragsyter til å benytte seg av minst mulig 
forurensende kjøretøy, og være en aktiv bidragsyter til renere luft, noe som 
vil være med på å innvirke på livskvaliteten til ansatte, kunder og andre 
som oppholder seg der våre transportører ferdes. 
 
Innen 2025 skal alle kjøretøy være minimum Euro 6 eller bedre, og 
TF SA skal ha flere kjøretøy med nullutslipp. 
 

TF SA vil opprettholde sitt arbeid som Miljøfyrtårn med nye mål, og være en deltagende 
bedrift i Næring for klima i regi av Oslo kommune.   


