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Arla Foods vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen 2015
Der har været flere meget kvalificerede ansøgere til Sikker Trafik Erhverv-prisen 2015. Og
der var meget tæt løb i toppen. Men juryen er helt enige om, at Arla er vinder af årets pris.

Arla har inddraget chaufførernes holdninger og adfærd i forhold til centrale
trafiksikkerhedsaspekter i det videre arbejde.

Gør det rigtige – og mere til
Juryen lægger vægt på, at Arla i høj grad opfylder kriterierne for at vinde prisen – og mere til.

Chaufførerne er Arlas ansigt udadtil i trafikken, og der arbejdes bevidst og målrettet
med at skabe hensynsfulde og trafiksikre ambassadører for virksomheden.

Det er flot, når trafiksikkerhedspolitik går hånd i hånd med sundhedspolitik og miljøpolitik,
som på hver sin måde også styrker trafiksikkerheden. En sundhedspolitik, der sætter fokus
på helbredet. Og en miljøpolitik, som sparer brændstof og bidrager til en mere rolig og
afslappet kørsel.

Målbare resultater
Det er prisværdigt at sætte ambitiøse trafiksikkerhedsmål for skader og sygefravær.
Men det er endnu bedre, når målene indfries. Arla har formået at reducere skader
med en besparelse på 2,5 mill. kr. De har opnået en brændstofbesparelse på 3,5 %,
og der registreres ingen sygefravær pga. trafikulykker.

Fokus på trafiksikkerhed er ikke nyt for Arla, men Arla fortsætter med at forny sig. Juryen
lægger vægt på, at Arla har fremadrettede initiativer, hvor anskaffelse af ny teknologi kan
øge brændstofbesparelser og give data til en bedre analyse af kørselsmønstre og dialog
med chaufførerne.
Dialog og involvering
Juryen lægger vægt på, at trafiksikkerhedsarbejdet i Arla bygger på tæt dialog med
virksomhedens medarbejdere.

Det er vigtigt for det fremadrettede trafiksikkerhedsarbejde, at danske virksomheders
engagement og investering i trafiksikkerhed skaber resultater. Resultater der viser, at
der både er færre skader, økonomiske gevinster og gode ideer, der kan vise vej for
andre virksomheder.
Det er netop, hvad Arla har gjort!
Tillykke med prisen.
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