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Arbeidstilsynet 

Strategisk plan for Arbeidstilsynet 2013- 2016 

• Innsatsen skal først og fremst rettes mot de 

næringer og virksomheter hvor vi vet at 

risikoen for arbeidsrelaterte helseskader er 

størst 

• Transportbransjen er en av disse 
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Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynets transportsatsning  

2015 - 2016 

•Bransjen og regelverk  

•Arbeidsmiljøutfordringer 

•Samarbeid med 

bransjen og andre 

etater 

• Tema for tilsyn 

 

 

 
24.08.2015   

Fra Taraldrud kontrollstasjon. E6 



Arbeidstilsynet 

Godstransport  

• Langtransport  - f.eks. Oslo - Trondheim 

Stort sett biler over 3,5 tonn tillatt totalvekt  

Kjøre- og hviletid. Forskrift om arbeidstid for 

sjåfører (fats) 

 

• Nærtransport / distribusjon  

Biler over 3,5 tonn tillatt totalvekt 

Kjøre- og hviletid. Fats 

 

 

Biler under 3,5 tonn tillatt totalvekt 

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser 
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Arbeidstilsynet 

Persontransport 

• Turbuss  

• Buss i rute over 50 km 

• Minibuss / maxitaxi for flere enn 9 

personer inkl fører 

Kjøre- og hviletid. Fats 

 

 

• Buss i rute under 50 km 

• Taxi 

Arbeidsmiljølovens 

arbeidstidsbestemmelser 
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Arbeidstilsynet 

Arbeidsmiljøregelverk – hva gjelder? 

• Internasjonal (grensekryssende) transport 
Hjemlandets arbeidsmiljølov gjelder. Må følge norske trafikkregler og norske 

regler for sikkerhet på vei. Forskrift om kjøre- og hviletid samt trafikksikkerhet 

kontrolleres og håndheves av SVV og politi  

• Kabotasje : Utenlandsk firma utfører transport internt i Norge 
Utsendte arbeidstakere – Visse deler av den norske arbeidsmiljøloven gjelder.  

• Norsk firma ufører transport i Norge 
Arbeidsmiljøloven + fats 

 

6 



Arbeidstilsynet 

 Arbeidsmiljøutfordringer 

• Arbeidstid  

Lange arbeidsdager og arbeidsuker. Skift- og nattarbeid.  

• Håndtering av gods  

Ergonomiske belastinger og ulykker   

• Arbeidsrelaterte trafikkulykker 

Halvparten av meldte dødsulykker i transportnæringen har vært 

trafikkulykker. (Også underrapportering) 

• Useriøsitet i deler av næringen 
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Arbeidstilsynet 

Arbeidsmiljøutfordringer – langtransport  

• Lange arbeidsdager, uregelmessig arbeidstid, 

nattarbeid 

• Mangelfull planlegging av kjøreoppdrag. 

Arbeidsgiver har ofte ikke oversikt over sjåførens 

arbeidsdag, da den blir styrt av oppdragsgiver 

• Prestasjonslønn (pris pr. tur eller prosent av 

innkjørt beløp). Kan være negativt for sikkerheten   

• Bil, dekk osv. ikke alltid tilpasset forholdene  

• Økende utrygghet ved hvileplassene (tyveri og ran) 
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Arbeidstilsynet 

Nærtransport  

• Mangelfull tilrettelegging av varemottak – 

ergonomiske utfordringer  

• Tidspress og lang arbeidstid  

• Mye bruk av varebiler – unntatt fra kjøre- og 

hviletid  
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Arbeidstilsynet 

Turbuss 

• De som legger opp reiseruta har ikke alltid 

kunnskap om regler for arbeidstid og kjøre- 

og hviletid. Tidspress 

• Uforutsigbarhet når det gjelder visse oppdrag 

– mangelfulle eller manglende arbeidsplaner  

• Tunge kofferter ut og inn av bagasjerom hvor 

det ikke er mulig med god arbeidsstilling  

• Kombinert guiding og kjøring kan være en 

sikkerhetsfare  
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Arbeidstilsynet 

Lokal kollektivtransport 

• Ofte delt skift - langt utstrekk på arbeidsdagen  

• Er unntatt forskrift om kjøre- og hviletid  

• Stress for å overholde rutetider  

• Anbud kan gi uklare ansvarsforhold 

(oppdragsgiver/oppdragstaker) 

• Ransfare pga. kontanter  

• Mangelfull tilrettelegging av toaletter 

• Bussterminaler mm kan være trange og 

uoversiktlige og føre til farlige situasjoner og stress 
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Arbeidstilsynet 

Drosje 

• Sjåførene lønnes med prosent av innkjørt beløp 

 

Må ofte kjøre ut over lovlig arbeidstid for å få 

tilstrekkelig inntekt. (Mange står og venter ca. 60 

% av tiden)  

 

Bransjen har praktisert at deler av ventetiden er 

fritid. Etter aml er det arbeidstid. 

• Trusler og vold  

24.08.2015 Knut Elkjær  



Arbeidstilsynet 

Sosial dumping i transportbransjen  

• Turbuss  

Sjåførene kan sove i bussene gjennom lengre tid eller være innkvartert under 

lovens standard. Kan ha dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Manglende eller 

mangelfulle arbeidsplaner 

• Ulovlig kabotasjekjøring (gods)  

Sjåfører kan bo i bilen permanent. Kan ha dårlige lønns- og arbeidsvilkår  

• Lokal varetransport: Tilsyn har vist at det er enkelte virksomheter med grove 

brudd på aml. Det er likevel ikke gjennomgående.  

 

Varebiler – lite krav til kvalifikasjoner for sjåføren – Kan føre til utnytting av folk 

som ikke får andre jobber. Vanskelig å kontrollere arbeidstiden. 

• Drosje: Vanskelig for en del utenlandske sjåfører å få andre jobber, så de må 

finne seg i dårlige betingelser.  
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Arbeidstilsynet 

FAFO-rapport om gods og turbil 

•Beskriver hovedsakelig 

den organiserte delen av 

bransjen 

•Statistikk fanger ikke opp 

endringer de siste to år 
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Arbeidstilsynet 

FAFO-rapport – hovedpunkter 
 

• 95 prosent av norske godstransportsjåfører og 88 prosent av norske 

turbilsjåfører oppgir at de har faste ansettelser.  

• Fast lønn dominerer i begge bransjer.  

• Tidspress og trafikale forhold fører til stress blant de norske sjåførene 

innenfor begge bransjene.  

• Mangler i det systematiske HMS-arbeidet og verneapparatet mange 

steder 

• Tilsyn: Kontrolloppgavene er krevende å gjennomføre med 

språkutfordringer og utenlandske sjåfører som i flere tilfeller holder tilbake 

informasjon. 
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Arbeidstilsynet 

FAFO-rapport – hovedpunkter 
• Økende andel utlendinger innenfor gods 

• Hardt press på sjåførlønningene, men norske sjåfører tjener fortsatt langt 

bedre enn utenlandske sjåfører som kjører på norske veier (ansatt i 

utenlandsk firma). Dårligst tjener sjåfører fra Øst Europa.  

• Få tegn i makrotallene tyder på at transportbransjen er hardt presset – en 

liten knekk etter finanskrisa ellers har den klart seg bra.  

• Mulig at økende internasjonal konkurranse har gitt økt press de seneste 

årene. 

• Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden  opplever at konkurransen 

innenfor bransjen er blitt hardere. 
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Arbeidstilsynet 

Medvirkeransvar 

• Fra FAFO-rapport, innspill til tiltak 

• … Det er et behov for å klargjøre oppdragsgivere og spedisjonsbedrifters 

rolle innenfor godsbransjen. En mulighet er å legge et større ansvar til 

sentraler eller store bestillere … 

• … Etter § 3 i FATS kan tilsynsmyndighetene gjennomføre tilsyn hos 

avsendere, speditører, leverandører, oppdragsgivere og andre ledd i 

transportkjeden som etter forskriften «skal medvirke til at bestemmelsene 

i forskriften følges». Det er imidlertid usikkert om og i hvor stor grad dette 

gjøres i dag …  

 

 

17 



Arbeidstilsynet 

Transportsatsningen – organisering og 

gjennomføring  
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Arbeidstilsynet 

Mål 

 Antall arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseskader skal 

reduseres  

 Bransjen skal etter satsingen ha bedre kunnskap om og bedret 

praktisering av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og 

tilhørende forskrifter, spesielt arbeidstidsbestemmelsene 

 I samarbeid med andre kontrolletater skal Arbeidstilsynet 

redusere muligheten for useriøse virksomheter til å drive i strid 

med norsk regelverk 
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Arbeidstilsynet 

Mål 

 Virksomhetene skal ha lovlige arbeidstidsordninger og lovlige arbeidsavtaler 

 Virksomhetene skal ha et systematisk HMS-arbeid 

 Virksomhetene skal ha god opplæring i bruk av, og vedlikehold av 

påbygg/arbeidsutstyr 

 Bransjen skal ha kunnskap om og forståelse for systematisk HMS arbeid 

 Kunder og bestillere av transporttjenester skal etterleve sitt ansvar for å 

medvirke til at transportørene kan overholde arbeidstidsbestemmelsene 
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Arbeidstilsynet 

 770 tilsyn i 2015 - Tema 
• Verneombud 

• Bedriftshelsetjeneste  

• HMS-opplæring for arbeidsgiver: 

• Arbeidstid 

• Arbeidsavtaler 

• Lønnsforhold (overtidstillegg – allmenngjorte tariffavtaler gods og turbuss)  

• Kartlegging - risikovurdering - tiltaksplan 

• Avviksbehandling og oppfølging av arbeidsulykker 

• Arbeidsutstyr som bakløftere, lastebilkraner, osv: Kontroll- og vedlikeholdsrutiner - 

sikkerhetsopplæring 

24.08.2015 



Arbeidstilsynet 

Transportsatsningen- Hva skjer når? 

•  Fra juni 2015. Bedriftskontroller og veikontroller (sammen 

med Statens vegvesen) 

• Fire tilsynspakker 

• Pilottilsyn av utenlandske turbussfirmaer (gjennomført) 

• Justeringer i 2016, blant annet mer tilsyn i firmaer som 

bruker varebiler, samt utenlandske turbusser 
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Arbeidstilsynet 

Tilsynspakke - bedriftskontroll - forebygge 

arbeidsrelaterte trafikkulykker 

Tilsyn på bedriftens kontoradresse – Meldt eller uanmeldt 

Tema:  

• Har virksomheten gjennomført kartlegging og risikovurdering, og satt i 

verk tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte trafikkulykker blant sine 

arbeidstakere. 

• Hvordan sikrer virksomheten at kjøretøyene til enhver tid er vedlikeholdt 

og at arbeidstakerne er tilstrekkelig uthvilt til å kjøre sikkert. 
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Arbeidstilsynet 

Tilsynspakke - bedriftskontroll – generell 

• Den mest omfattende tilsynpakka 

• Gjennomføres sammen med Statens vegvesen (SVV) 

• Arbeidstid viktig del av tilsynet, i tillegg til systematisk HMS-arbeid 

• Arbeidstilsynet og SVV skriver hver sine tilsynsrapporter.  

• SVVs rapport omtaler kontroll av kjøre- og hviletidsdata.  

• ATs rapport omtaler øvrige forhold. 
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Arbeidstilsynet 

Tilsynspakke – veikontroller 

• Utføres sammen med Statens vegvesen eller politiet  

• Inspektøren snakker med sjåføren – sjekker dokumentasjon i bilen 

• Ved kontrollen møter stort sett bare arbeidstaker. Vi må derfor vanligvis 

etterspørre opplysninger /dokumentasjon fra arbeidsgiver før 

tilsynsrapport og eventuelle pålegg varsles.  

• Vi kan også følge opp virksomheten med et mer omfattende tilsyn.  
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Arbeidstilsynet 

Tilsynspakke - bakløfter og andre påbygg - 

opplæring og vedlikehold 

Vegkontroll 

Tema: 

Har sjåføren fått opplæring i sikker bruk 

av bakløfter? Kan dette dokumenteres? 

Er bakløfteren vedlikeholdt og 

kontrollert i tråd med anvisninger fra 

produsenten? Dokumentasjon av dette. 
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Arbeidstilsynet 

 

Prosesser som vil påvirke satsingen 

 
•Satsingen er nært knyttet til treparts bransjeprogram 

transport  

•Samarbeidsgruppe med tilsynsmyndighetene og 

politiet  (jf. Kabotasjerapport).  

•Allmenngjøring innen gods og turbil 
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Arbeidstilsynet 

Treparts bransjeprogram 

28 

 

 

• Styrke trepartssamarbeidet 

 

• Mobilisere partene til å ta fatt i 

arbeidsmiljøutfordringer i 

utsatte bransjer  
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Arbeidstilsynet 

Bransjeprogram transport 
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Arbeidstilsynet 

Bransjeprogram transport 

•Omfatter gods- og turbil  

•Styrke samarbeidet mellom partene og 

myndighetene (Arbeidstilsynet  / Arbeids- og 

sosialdepartementet) 

•Vegdirektoratet er også medlem  

• Ledes av regiondirektør Kjell Haugen, 

Arbeidstilsynet indre østland 
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Arbeidstilsynet 

Arbeidsgrupper i bransjeprogram transport 

• Medvirkeransvar 

Gjennomgang av begrepet medvirkeransvar 

• Veiledningsmateriell for godstransport og turbil  

Vurdere behov for nytt, felles materiell 

• Beskrive ansvaret hos de ulike aktørene i bransjen og 

grenseoppgangen mellom dem  

Veieier, bileier, sjåfør, bestiller, myndighetene 
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Arbeidstilsynet 

Kabotasjerapport 

Utarbeidet av partssammensatt 

arbeidsgruppe. Ett av tiltakene 

som det var full enighet om: 

• Sikre økt samarbeid mellom 

tilsynsetater 

På bakgrunn av dette er det 

opprettet en Samarbeidsgruppe. 
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Arbeidstilsynet 

Samarbeidsgruppe kontroll transport 

• Består av 7 faste medlemmer fra Vegdirektoratet, 

Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, Toll – og 

avgiftsdirektoratet, Arbeidstilsynet og politiet  

• Utvikle et mer effektivt og formalisert samarbeid mellom 

disse etatene  

• Utvikle koordinert kontrollstrategi innenfor vegtransporten  

• Legges opp til at et samarbeid vil omfatte alle typer 

kontroller, ikke bare kontroll av kabotasje. 

• Gruppen vil invitere påtalemyndigheten med i samarbeidet 

og ev. andre relevante etater 
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