
TSF´s virksomhet 
Vårt fremste mål er nullvisjonen i veitrafikken. 

Ivareta våre medlemmers interesse 

TSF skal ivareta våre medlemmers interesse ovenfor 
veimyndighetene, både de politiske og faglige 
veimyndighetene og øvrige parter i trafikksikringsbransjen. 

TSF er allerede et høringsorgan i forbindelse med Nasjonal 
transportplan, Nasjonal tiltaktsplan for trafikksikkerhet og 
deltar aktiv på høringer i Stortinget.

TSF ønsker klare og like regler over hele landet. 
Fagkompetanse og like leveransevilkår er noen av de viktigste 
områdene Trafikksikkerhetsforeningen skal jobbe mot.

TSF skal ha fokus på trafikantene som bruker 
trafikksystemene og de som jobber med og i dem.   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Veisikringskonferansen 

TSF skal arrangere en årlig 
konferanse hvor hovedfokus vil 
være på trafikksikkerhet, og da 
med primær fokus på 
trafikksikring. 

Sertifisering 

TSF er nå i dialog med Statens 
Vegvesen hvor vi sammen skal 
utvikle krav til kompetansen, 
som skal ligge som et av 
kravene ved tildeling av 
veisikringskontrakter. 

Kurs/utdanning 

I løpet av første kvartal 2018 vil 
TSF være i gang med de første 
rekkverkskursene med 
avsluttende prøver. 

BLI MEDLEM



TSF skal skape gode møteplasser for veisikringsbransjen.
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Medlemsfordeler  

Det er foreningens medlemmer som påvirker og bestemmer 
retningen og fokus på TSF´s virksomhet.  
Ansatte i medlemsbedrifter vil tilbys rabatt ved deltakelse 
på konferanse, kurs eller utdannelse som arrangeres av TSF.

Medlemsavgift 2017 

Medlemsavgiften i TSF består av to deler.  
Medlemsavgift = kr 3.000,- kr per år 
Serviceavgift per år = 
kr 10.000,- opp til 20 MNOK i omsetning 
kr 25.000,- opp til 50 MNOK i omsetning 
kr 50.000,- over 50 MNOK i omsetning

For å søke om medlemskap fyller du ut skjemaet på vår 
hjemmeside. Ønsker du å komme i kontakt med oss - finner 
du kontaktinformasjon på www.tsforeningen.no. 
Epostadresse post@tsforeningen.no 
 

TSF er i dialog med Statens vegvesen 
om en felles godkjennelse av 

rekkverksmontører

TSF skal rette fokus på gode 
sikringstiltak som er effektive på veien 

mot nullvisjonen

TSF er aktiv i arbeidet med Nasjonal 
tiltaksplan for trafikksikkerhet

Velkommen som medlem i TSF
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