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Transportrelaterte ulykker er en betydelig årsak til dødsulykker og store skader 
i bergindustrien. Det er derfor viktig at farene forbundet med kjøretøy blir 
identifisert og risikoen kontrollert. 

For å kontrollere transportrisikoen på arbeidsplassen på en god måte, må kjøretøyet, 
sjåføren og arbeidsmiljøet håndteres på riktig måte. 

Gode og godt håndhevede regler for kjøretøy kan gi et betydelig bidrag til å redusere 
risikoen for dødsfall og skader.

Hvorfor er det viktig å ha fokus på transport på 
arbeidsplassen?
Kjøretøy er fortsatt en betydelig 
årsak til dødsulykker og store skader 
på arbeidsplasser. Forebygging av 
kjøretøyulykker på arbeidsplassen er 
nødvendig. Det er mange risikoer på 
arbeidsplass forbundet med transport.

Det er viktig at du vurderer hovedområder som:
• Trygt arbeidsområde

• Sikkert kjøretøy 

• Sikker sjåfør

Transport på 
arbeidsplassen – 

sikker kjøring

HMS-verktøykasse nr. 3
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Hva må arbeidsgivere gjøre?
Områdesikkerhet

Kjøretøysikkerhet

Personsikkerhet 
• Trafikkstyring og regler 

• Trafikkruter 

• Fotgjengeruter 

• Kjøreflater 

• Hastighet 

• Skilt

• Sikre kjøretøy 

• Sikker manøvrering (f.eks. sikt og 
ryggelys) 

• Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon 

• Riktig kjøretøy for jobben 

• Sikker lasting

• Nødvendig kompetanse 

• Ferdigheter

• Nødvendige autorisasjoner 

• Trening

• Helseovervåking, tilsyn og rollemodell 

• Opplæring og kompetanseutvikling

• Opprettholde standarder og 
overholdelse av regler 

• Personlig verneutstyr (PPE) 

• Ansvarlige entreprenører

Entreprenører:
Planlegging, mottakelse, ledsagelse og oppsummering ved slutten av samarbeid med 
entreprenørene på plass.
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Eksempler 
(bestepraksis, risikovurderinger, veileder osv.)
Bedriftseksempler: (ikke uttømmende liste)

ALLTID

• Holde mennesker og kjøretøyer adskilt fra 
hverandre

• Ha klare regler og håndheve dem, og sørg for at 
alle besøkende, ansatte og entreprenører er klar 
over disse

• Rekruttere kompetente sjåfører med nødvendige 
førerkort

• Sjåfører må bruke personlig verneutstyr (PPE)

• Bruk alltid sikkerhetsbelte

• Sjåfører må rapportere eventuelle feil i kjøretøyer

• Førere må holde kjøretøyene så rene og ryddige 
som mulig

• Sjåfører må forstå driftsprosedyrer og grenser 
(fartsgrenser inkludert)

• Hold ansatte/sjåfører godt informert og opplært 
med riktig instruksjoner og trening med 
revurdering

• Hold oversikt over data fra trening for å sjekke 
listen over vedlikehold og hendelser i kjøretøyet

• Ansatte/sjåfører plikter å samarbeide aktivt med 
arbeidsgiver om forebyggende tiltak, og følge 
instruksjoner i samsvar med opplæringen som er 
gitt

• Gjennomføre jevnlige synstester og helsetester, 
og opprettholde god livskvalitet for å være egnet 
til å kjøre

• Feste last sikkert til kjøretøyets chassis

• Unngå behovet for å jobbe i høyden på kjøretøy

• Still inn setet slik at man får en ergonomisk 
holdning med god synlighet

• inn og ut av kjøretøyet

• Plasser sikkerhets- og/eller fareskilt der farer 
ikke kan unngås eller reduseres tilstrekkelig ved 
forebyggende tiltak

• Kjøretøy skal være helt i samsvar med gjeldende 
lovverk og anleggsregler og monteres med ekstra 
sikkerhetsutstyr

• Varsle hvis kolleger eller medarbeidere utviser 
atferd forbundet med avhengighetslidelser

• Rapporter hendelser

• Følg nasjonale arbeidstidsforpliktelser

• Bruk database

• Bruk huskeregelen «MYSPACE»

 »Mind where you park (pass på hvor du 
parkerer)

 »You are in charge (du har ansvaret)

 »See and be seen (se og bli sett)

 »Protect others (beskytt andre)

 »Access all around (tilgang overalt)

 »Clean your environment (hold omgivelsene 
ryddige)

 »Escape routes (rømningsvei)

• Bruk kjøretøyer med mindre du er autorisert til 
det

• Passasjerer er ikke tillatt i kjøretøyene med 
mindre de er autorisert

• Bruk telefonen med mindre kjøretøyet står stille 
og på et trygt sted

• Sett deg selv eller noen rundt deg i fare

• Spis og drikk mens du kjører

• Drikk alkohol, bruk narkotika eller vær påvirket av 
alkohol eller narkotika

• Røyk på arbeidsplassen eller når det er kjøretøy i 
nærheten

• Forstyrr, misbruk eller skade noe som er 
underlagt av helse- og sikkerhetslovgivningen

• Prøv å klatre på et kjøretøy i bevegelse

ALDRI
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• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven): https://
lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 

• Forskrift om maskiner: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske 
krav (forskrift om utførelse av arbeid): https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2011-12-06-1357

Relevant lovverk (ikke uttømmende liste)

Finn ut mer
• EU-OSHA: “e-guide on work-related vehicle safety risks (VeSafe)”: https://osha.

europa.eu/en/tools-and-resources/e-guides/eu-e-guide-vehicle-safety-vesafe 

• EU-OSHA: “Factsheet - Preventing Vehicle Transport Accidents at the Workplace”: 
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-16-preventing-vehicle-transport-
accidents-workplace 

Nasjonale eksempler: (ikke uttømmende liste)

• Mer informasjon om maskiner 
fra Arbeidstilsynet: https://www.
arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/ 

• Mer informasjon om trygg truckkøyring 
fra Arbeidstilsynet: https://www.
arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/trygg-
truckkoyring/

• Health and Safety Executive UK: 
“Vehicles at work”: https://www.hse.gov.
uk/workplacetransport/index.htm

• Health and Safety Authority Ireland: 
”Workplace Transport Safety”: https://
www.hsa.ie/eng/Publications_and_
Forms/Publications/Work_Related_
Vehicles/WTS_Safe_Driver.pdf

• World Business Council for Sustainable 
Development: ”Recommended Good 
Practice for Driving Safety”: https://www.
wbcsd.org/Sector-Projects/Cement-
Sustainability-Initiative/Resources/
Recommended-Good-Practice-for-
Driving-Safety

• Mineral Products Association (MPA), 
United Kingdom: “Veiledning for å 
hjelpe brukerne av tunge kjøretøy 
eller maskiner med å gjenkjenne og 
spesifisere et sikrere anlegg”: https://
www.safequarry.com/home/safer-by-
design.aspx
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