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Trafikksikkerhetsseksjonen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 

 

Trafikksikkerhet, miljø og gode arbeidsvilkår 
– en del av bestillerens ansvar!  
 



Perspektiv 
År  Antall drepte  Antall kjøretøy 

1947   94   100 000  

2014   147   3 800 000  

Norge 

Kilde: SINTEF-rapport A7273 og SSB 



Antall drepte siste 12 måneder – juli 2015 
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Ulykkestyper 2014 
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Analyse av dødsulykker 
 

Organisatorisk trafikksikkerhet 

 

● I 41 %  av alle dødsulykker på veg ulykker var 
én eller flere av de involverte trafikantene i 
arbeid eller på veg til eller fra arbeid  

– TØI rapport 1188/2012 

 

 

● I ~20 % av ulykkene i 2011-2013 mente UAG 
at organisatoriske forhold var av stor 
betydning for ulykken (omfavner mer enn 
«bedrifter»).  

 

 

● I 6 av 10 ulykker er organisatoriske tiltak 
foreslått. 
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Analyse av dødsulykker 

Organisatorisk trafikksikkerhet 

 

● Bedriften har ansvar for å legge til rette for riktig og sikker adferd hos egne 
førere (formativ) 

– Arbeidstilsyn (normativ - forebyggende) 

– Politi (normativ) 

 

● Trafikksikkerhet bør knyttes sterkere til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i 
virksomheter og bedrifter 

– Systematisk kvalitativt arbeid f eks NS-ISO 39001 
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Egen og andres HMS 

● Liv og Helse: 

– Egen sikkerhet og velvære: 

• Risiko for å selv bli fysisk skadd 

• Risiko for å ubevisst skade andre og på så måte selv bli psykisk skadd 

– Trafikantsikkerhet, sikkerheten for de rundt meg 

 

● Laveste pris er ikke laveste kostnad, ikke for bestiller eller utfører: 

– Trygghet   =  Rolig kjøremåte = Drivstoffbesparing 

– Må bra   =  Mindre sykefravær, økt produktivitet  

– Kostnader   =  Mindre materielle skader 

– Varemerke  =  Stolthet, truverdighet 

– Inntekter  =  Bestillere stiller TS/HMS-krav 

– Språk ? 

 

 

Hva er gevinsten? 
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NS-ISO 39001 Trafikksikkerhet 

● Organisasjonens utgangspunkt  

– hvem er vi 

– hva gjør vi  

– hvilke er våre interessenter 

● Hvilke krav gjelder (utover loven) 

● Risiko og muligheter 

● Planlegge, gjennomføre og forebygge 

● Bekrefte samsvar med krav 

● Fornøyde interessenter 

 

● Systematisk arbeid 

● Ledelsen er avgjørende 

Hva er jobben? 
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Eks. på krav som bestillere kan stille ved anskaffelse: 

Trafikksikkerhetspolicy - vedtas av firmaets ledelse 
– Enda bedre: Styringssystem for trafikksikkerhet: 
•  NS-ISO 39001 

 
● Forslag til minimum krav til førerstøttesystem: 

– Alkolås 
– Antiskrens ESC 
– Autobrems 
– Bilbeltepåminner på alle plasser 
– Adferdsregistrator (flåtesystem) 
 

● Minimumskrav til kollisjonsikkerhet/EuroNCAP 5 stjerner 
 

● DIFI sine krav til maks Co2-utslipp og EURO-5 
 

● Ferdsskriver satt ned til 80 km/t 
 

● Tilbud om kurs i sikker og økonomisk kjøring 
 

● «Trygg trailer» for tyngre kjøretøy 
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NS-ISO 39001 – Garanti for trafikksikkerhet  
  


